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другій книзі тому "Реабілітовані історією. Луганська область" продовжено пу-
блікацію документальних нарисів і довідок про репресованих – уродженців і 
мешканців Луганщини. У розділах "З полону забуття" та "Назвемо всіх поі-

менно"  вміщено біографічні дані про більш як 12 тисяч чоловік  (у першій книзі було 8 
тисяч). З лаконічних рядків, присвячених кожній з персоналій, постає цілісна страхіт-
лива картина зловживань влади щодо власного народу.  

     У нарисах і спогадах учасників та очевидців трагічних подій йдеться, як правило, 
про земляків, що додержувалися своїх, відмінних від нав’язуваних владою  поглядів на 
шляхи розбудови країни, боролися за їх обстоювання усіма доступними способами, 
нерідко наражаючись при цьому на смертельну небезпеку. 

     Здебільшого ж сторінки книги увібрали в себе трагедії тисяч і тисяч людей, які 
потрапляли під жорна нещадної машини придушення без будь-яких зрозумілих причин, 
часто лише волею сліпого жеребу. При цьому ті, кому режим інкримінував антирадян-
ські дії, практично не мали жодної можливості спростовувати огульні звинувачення, 
доводити червоній Феміді свою невинуватість. Проти приречених на покарання єдиною 
зловісною силою виступали нацьковувані владою численні каральні структури, в уні-
сон з якими діяли залякувані погрозами і відповідним чином проінструктовані "свідки". 

 Названа в томі загальна кількість репресованих уродженців і мешканців області – 
понад 30 тисяч осіб – ґрунтується виключно на наявних документальних даних. Справ-
жня ж цифра є значно більшою. Явно заниженими уявляються дані про число репресо-
ваних впродовж двадцятих років минулого століття, коли Луганщина входила до скла-
ду Донецької області. Чималий масив архівних справ 1937-1938 років був втрачений в 
ході евакуації в період Великої Вітчизняної війни. 

У повоєнні роки, після викриття на ХХ з’їзді КПРС культу особи Сталіна, в струк-
турі та методах роботи каральних органів відбуваються суттєві зміни. Залишаються в 
минулому огульні арешти, катування під час допитів, скасовується вища міра покаран-
ня – розстріл, пом’якшуються вироки. На жаль, невдовзі політики, які змінили біля 
керма влади М.С.Хрущова, почали гальмувати процес десталінізації. Знов стали "за-
гвинчувати гайки" й на Україні. Мішенню номер один лишалися тут "українські націо-
налісти", які заважали кремлівським можновладцям розчиняти українство у примарній 
новій людській спільноті – "радянському народові". Та зерна, заронені у політичний 
ґрунт країни хрущовською "відлигою", зійшли з часом "гласністю" і "перебудовою", 
подальшими демократичними змінами. 

У 
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До кожної з персоналій, включених до розділу "Назвемо всіх поіменно", подаються 
біографічні дані: вік, національність, освіта, партійність, місце народження і проживан-
ня, рід діяльності, а також назва судового чи позасудового органу, що вів справу, час і 
міра покарання. Відносно засуджених до розстрілу подається дата виконання вироку (у 
тих випадках, коли вона названа у справі). 

     Впорядкування цих даних потребувало від редакційного колективу чималих зу-
силь: не вельми письменні слідчі каральних структур, складаючи протоколи арештів і 
обшуків, допитів і очних ставок, допускали багато помилок. Грубо перекручували прі-
звища підслідних, час їх народження і місце проживання, назви місць роботи... Як пра-
вило, в ході підготовки матеріалів книги до друку такі помилки було виправлено. У 
випадках, коли в архівних документах трапляються різні написання прізвища однієї й 
тієї ж людини, першим подається те, що значиться в анкеті заарештованого або написа-
но ним власноручно, інші – у дужках. Те ж саме – з датами народження. 

     До нарисів і спогадів додаються ілюстративні матеріали, які здебільшого раніше 
не оприлюднювалися. 

     Сфокусовані в нарисах і довідках жахи сталінізму доповнюються матеріалами 
чергових тематичних укладок "Документи доби": "Роки індустріалізації" та "1937-1938. 
Роки великого терору". Окремі з документів керівних партійних і державних органів 
тієї пори були прямо адресовані органам НКВС, ставили перед ними нові завдання, зо-
крема, щодо силового сприяння швидкому розгортанню стахановського руху, суворого 
приборкання його супротивників. За вказівками згори здійснювалися наприкінці три-
дцятих років огульні арешти осіб польської і німецької національностей, зайнятих у 
різних галузях народного господарства. Дедалі жорстокішими ставали на вимогу влади 
вироки, що їх виносили ні в чому не винним співвітчизникам каральні органи. 

     За десятиріччя, що минули від часу ведення слідчих справ, в адміністративно-
територіальному поділі області, як і України в цілому, сталися суттєві зміни. Чимало 
населених пунктів виключено з облікових даних у зв’язку з переселенням жителів, ще 
більше (в основному це стосується сіл) змінили назви, об’єдналися з іншими, включені 
до смуги міст і селищ міського типу тощо. За цієї обставини зафіксовані в архівних до-
кументах назви місць народження і проживання репресованих, які (назви) давно змінені 
і про які більшість населення області, напевно, не має вже й згадки, подано у книзі так, 
як вони іменуються на сьогоднішній день. Скажімо, колишнє с. Погоріле колишнього 
Косіорівського  району  –  як  с. Валуйське  Станично-Луганського  району,  колишнє  
с. Бауергейм Новоайдарського району – с. Переможне того ж району, с. Церковне Мі-
ловського району – с. Хоминське того ж району, селище Шарапкине – як місто Сверд-
ловськ, селище Криндачівка – місто Красний Луч і т.п. 

     Відносно обласного центру,  який неодноразово  з  Луганська ставав  Ворошилов-
градом і навпаки, в усіх випадках, за винятком цитування архівних документів, назва 
подається за нормою сьогоднішнього дня. 
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     Що ж до назв хуторів, сіл, станиць, селищ, міст і районів інших областей України, 
інших республік колишнього Союзу РСР, то вони, як правило, подаються відповідно до 
адміністративно-територіального поділу, що існував на час заповнення слідчих доку-
ментів. При цьому через неодноразові зміни у поділі один і той же район та його насе-
лені пункти (залежно від записів у паспортах) у матеріалах книги можуть виявитися 
віднесеними до різних областей. 

     Місця роботи колишніх репресованих (шахти, заводи, колгоспи, радгоспи, уста-
нови, артілі тощо) в усіх випадках іменуються так, як зазначено у відповідних архівних 
документах. До речі, їх назви мінялися свого часу досить часто, здебільшого за полі-
тичними мотивами: перейменовувалися одразу ж по тому, як ставали неугодними владі 
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 книги облредколегія залучала науковців з вищих на-
вчальних закладів області – істориків, правознавців, соціологів, а також працівників 
суду і прокуратури, архівів, музеїв, бібліотек. 

При редакційно-видавничому підрозділі працювала група студентів-
старшокурсників кафедри історії України Луганського національного педагогічного 
університету імені Тараса Шевченка. Майбутні фахівці-освітяни узагальнювали дані 
статистичних комп’ютерних аналізів з різних аспектів теми політичних репресій, зок-
рема, щодо професорсько-викладацького складу свого вузу. З їх участю було оформле-
но книжково-ілюстративний стенд "Реабілітовані історією", матеріали якого викорис-
товувалися студентами при підготовці до семінарських занять, для написання курсових 
робіт. 

Автори матеріалів першої книги тому працювали в архівах Києва і Москви, листу-
валися з правоохоронними органами Російської Федерації, інших країн СНД, на  тери-
торії  яких за радянської доби відбували покарання репресовані мешканці Луганщини. 
Нині така робота триває. 

Робота над томом "Реабілітовані історією. Луганська область" здійснюється за по-
стійною підтримкою місцевої влади. 

   Вагому допомогу редакційно-видавничій групі облредколегії в процесі її роботи 
надають співпрацівники УСБУ в Луганській області – начальник підрозділу, підполков-
ник В.Б.Завгородній, інспектори А.В.Лебедєва і А.П.Ткаченко; Державного архіву Лу-
ганської області – директор М.М.Старовойтов, провідний спеціаліст відділу інформації 
та використання документів  Т.І.Челишева;  обласної наукової бібліотеки імені Горько-
го – директор, заслужений працівник культури України І.П.Риб’янцева, завідуюча від-
ділом ділової інформації Н.О.Кушкова; Музею історії і культури м. Луганська – дирек-
тор О.В.Приколота, завідуюча відділом Т.М.Третяченко; колишній помічник прокурора 
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області, старший радник юстиції О.А.Деняк; голови міських і районних комісій по від-
новленню прав реабілітованих; колишні репресовані, журналісти.      

До речі, за їх сприяння у 1995 році була видана книга "Возвращение имени и чес-
ти" – збірка нарисів та інформаційно-довідкових матеріалів, що вперше пролили світло 
на окремі з епізодів періоду масових репресій на Луганщині, показали, як в області вті-
люються в життя вимоги Закону України від 17 квітня 1991 року "Про реабілітацію 
жертв політичних репресій на Україні". Разом із Старобільською райдержадміністра-
цією у 1998 році видруковано книгу "Так было. Репрессии 30-х годов на Старобельщи-
не. Очерки. Воспоминания. Документы". Презентації названих книг, що відбулися в 
містах і районах області, щоразу збирали чималу читацьку аудиторію. 

 У роботі над книгами  тому облредколегія, її редакційно-видавнича група корис-
туються програмою і методичними рекомендаціями Головної редакційної колегії нау-
ково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" (голова академік НАН України 
П.Т.Тронько). Куратор тому від Головної редколегії – доктор історичних наук, профе-
сор Є.М.Скляренко. 

    Сподіваємося, що друга книга тому "Реабілітовані історією. Луганська область", як 
і перша (вийшла друком у 2004 році), стане для широкого читацького загалу повчаль-
ним уроком вітчизняної історії, вікном у світ минувшини рідного краю, яке упродовж 
багатьох десятиріч було наглухо зашторене. 
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В.В.МИХАЙЛИЧЕНКО 
РІКА ЖИТТЯ: 
ЧОРТОРИЇ 
У РОЖЕВИХ 
ДЕКОРАЦІЯХ  

                                               
      Годлевський Едуард Вікентійович 

 
        Народився 1 жовтня 1912 року в м. Жлобіні Гомельської 
губернії (Білорусь), у сім’ї робітника. Багато років жив і пра-
цював у Луганську. Художник-оформлювач, автор оригіналь-
них творів, які експонувалися в музеях України і Росії, країн 
Західної Європи.  Заслужений художник України. Був двічі не-
законно репресований. Перебував у таборах і на засланні бли-
зько п’ятнадцяти років. Реабілітований у 1962 році. 

 
 

     Лінія долі Е.В.Годлевського трималася на трьох опорах: Білорусь, Україна, Росія. Три прольоти 
через ріку життя, три потужні хвилі припливу сил і натхнення... 

     Якщо не брати до уваги дитячі та останні роки життя, коли митець за віком і станом здоров’я 
майже повністю відійшов від справ, лишається шлях завдовжки в добрих піввіку. Тернистий шлях у 
специфічному мистецтві соцреалізму, в якому, незважаючи ні на ГУЛАГ, ні на прокрустів аршин ви-
міру творчості, Годлевський відбувся як художник рідкісної палітри. Залишив помітний слід у куль-
турному житті своєї доби, здобув заслужене визнання. 

     Сотні оригінальних витворів майстра зберігаються у фондах музеїв країн СНД, у Болгарії, Руму-
нії, Франції, Англії... В їх числі – сувеніри для іменитих персон, які вручалися на всіляких святах, 
дарунки високоповажним юбілярам. Мабуть, не варто доводити, якими високими були при цьому 
критерії відбору, вимоги відносно виразності і досконалості виконання! 

     До 70-річчя Й.В.Сталіна, яке відзначалося у 1949 році, художник, тільки-но запроторений сталін-
ським режимом до тривалого заслання, виконував замовлення "особливої державної ваги" – майстру-
вав у дарунок "улюбленому вождю" столик, інкрустований більш як сорока породами дерев. Дещо 
раніше зек Годлевський створив диво-сувенір, присвячений 800-річчю Москви – "Стіл колгоспного 
достатку". Довгий час той шедевр прикрашав Музей історії і реконструкції Москви. Увійшов до 
п’ятірки премійованих тоді державною комісією дарунків (а було їх декілька сотень – і своїх, вітчиз-
няних, і зарубіжних)1. 

     Предмет окремої розмови – численні театральні роботи художника. І в цій сфері він був автори-
тетом, митцем з великої літери. 

     ... Е.В.Годлевський народився 1 жовтня 1912 року в місті Жлобіні тодішньої Гомельської губер-
нії, що в Білорусі. Його батько, Вікентій Наполеонович Годлевський, працював токарем у залізнично-
му депо, у 1938 році був незаконно репресований і помер під час слідства, реабілітований посмертно. 
Мати, Олена Адамівна, присвятила життя медицині. В сім’ї, окрім Едуарда, було ще двоє дітей. Брат 
не повернувся з Великої   Вітчизняної, сестра з матір’ю після війни переїхали на постійне проживання 
на Луганщину, до міста Лутугине. 

     В Едуарда рано прокинулась Божа іскра – він гарно малював. У п’ятнадцятирічному віці вступив 
до Вітебського художнього технікуму і в 1931-му закінчив його декоративно-прикладне відділення 2. 
В дипломі значилося: "Головний художник театру і оформлювач". Працював за фахом і водночас 
навчався на заочних трирічних курсах "Майстрів високої кваліфікації" у Ленінграді.                                                                                                                                         

     У тривожній атмосфері змінювали один одного тридцяті роки – прекрасно-жахливий час творен-
ня й руйнування. Час розміну святині Христа Спасителя на ХТЗ і ЧТЗ, становлення тоталітарної сис-
теми і піку маніакального полювання на "ворогів народу". "Трофеї" обчислювалися мільйонами жит-
тів. 

     Він усе бачив, чув, розумів. І попри все – малював.  Не міг не малювати, як не міг не дихати. 
Проміж іншого, докладав рук до оформлення різноманітних масових заходів – молодіжних, спортив-

Е.В.Годлевський. 
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них, оборонних, політичних. Конкурси і огляди, театралізовані вистави і паради вдало підсвітлювали-
ся іскорками його творчих вигадок. 

     Поступово стверджував себе і як театральний художник. 
     Оженився, народилися діти: у 1933-му – син Леонард, у 1939-му – дочка Ірина. 
     У 1937-1939 роках був у числі оформлювачів Всесоюзних парадів фізкультури на Красній площі 

у Москві, які проводилися під девізами "Кордон на замку" та "Війни ми не хочемо, але до бою гото-
ві"3. Тоді ж зустрівся і потоваришував на все життя з відомим хореографом-новатором Касяном Го-
лейзовським. Їх листування тривало довгі роки. Ось кілька уривків з дописів останнього, надісланих 
до Луганська: "Дуже шкодую, що Ви від мене так далеко. Разом ми б робили справжні дива", "Шано-
вний навіки друже Едику. Я завжди про Вас пам’ятаю і маю надію на творчу зустріч". 

     У 1939 році Годлевського ввели до складу творчої бригади, яка мала займатися оформленням па-
вільйону Білоруської РСР на Всесоюзній сільськогосподарській виставці у Москві. Й одразу ж по 
тому... заарештували. 

     За однією з версій трапилося тоді таке: прочувши про появу нового яскравого таланту, всесиль-
ний нарком Берія забажав мати його завжди під рукою. Натякнув підлеглим, і Особлива нарада при 
НКВС, інкримінувавши митцю „контрреволюційну діяльність”, засудила його до 6 років таборів 4. А 
там – давай будь-яке завдання і одержуй потрібне. Воно, до речі, часто-густо перевершувало найвиба-
гливіші сподівання замовника. 

     На користь такого твердження свідчать, зокрема, і вже згадувані дарунок генсеку та "Стіл колго-
спного достатку". 

     У 1949 році Едуарда Вікентійовича заарештували й засудили вдруге. Відбував покарання у Крас-
ноярському краї.  

     Працював у геологорозвідувальній експедиції НКВС, а на втіху собі – малював. Збереглися від-
тоді кілька олівцевих пейзажів: кострубатий гребінь сколошканих розмаїтих сосен, рублена з дереви-
ни самотня лісова хатина в безмежжі тайги...5 

    Загалом у таборах і 
на засланні Годлевський 
відбув понад десять років. 
Потім ще вісім чекав на 
реабілітацію. Прийшла 
вона у 1962-му: "Справу 
за звинуваченням Год-
левського Е.В. перегля-
нуто Верховним судом 
БРСР.  Постанову Особ-
ливої наради від 29 січ-
ня 1949 року відносно 
Годлевського Е.В. скасо-
вано, і справу за відсут-
ністю складу злочину 
припинено. Годлевський 
Е.В. у цій справі реабілі-
тований. 

     Голова Верховного 
Суду БРСР С.  Шарди-
ко"6 .  

Роки заслання пішли у небуття, і в 1954-му в житті Едуарда Вікентійовича сталася важлива подія 
– переїхав в Україну, до міста Лутугине, де мешкала тоді його мати. Спочатку влаштувався художни-
ком у клубі місцевого чавуноливарного заводу. Але згодом зрозумів: його обдаруванню тут тісно. Тож 
і прийняв запрошення обласного керівництва оселитися в Луганську. В місцевому художньо-
виробничому комбінаті Художнього фонду УРСР швидко посів першу позицію. Й залишався на ній, 
аж доки не вийшов на пенсію у 1974 році.                                                                                                                                         

     Важко переоцінити все зроблене Едуардом Вікентійовичем для міста на Лугані. Буйним квітом 
розпустився тут головний його талант – оформительство. Ось рядки з однієї із характеристик на Год-
левського: 

     ...У 1957 р. була оформлена колона представників молоді Ворошиловградської області – учасни-
ків республіканського фестивалю в м. Києві і Всесвітнього – у м. Москві. 

Мал. Е.В.Годлевського. 
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     ...Був постійним художником-оформлювачем святкових концертів, які проводилися на обласних 
святкових зборах, щорічних республіканських пісенних фестивалях „Слава труду!”, присвячених Все-
союзному дню шахтаря. 

     ... Оформлював творчі звіти 
художніх колективів області у м. 
Києві, присвячені 50-річчю 
Великого Жовтня у 1967 р. і 50-
річчю утворення СРСР у 1972 р.7 

     ...Протягом багатьох років 
був головним художником міста 
на громадських засадах. Наго-
роджений десятками грамот Мі-
ністерства культури УРСР і Рес-
публіканського комітету проф-
спілки працівників культури, 
правління Спілки художників 
України, ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ 
України, обкому Компартії Украї-
ни. 

     ...Яскрава, виразна, напов-
нена життєрадісними мотивами і 
художньою винахідливістю твор-
чість художника Годлевського 
Е.В. знаходить живий відгук у 
трудящих області і республіки. 

      У 1977 році Едуарду Вікен-
тійовичу було присвоєно звання 
заслуженого художника Ук-
раїни 8. 

     Плідно співробітничав з 
місцевим театром, оформив 
близько тридцяти постановок. 
Збереглося багато його ескізів – 
костюми, декорації. Роботи 
передала до фондів луганських 
музеїв вдова художника Ютта 
Янівна Годлевська. 

     У своїх театральних робо-
тах Годлевський був дуже ви-
могливим до себе і своїх поміч-
ників, терпіти не міг халтури і 
недбальства, завжди прагнув до-

биватися щонайбільшого художнього ефекту, створення світлої аури на сцені і в глядацькій залі.  
Макети Годлевського неодноразово експонувалися на обласних і республіканських виставках, 

завжди і скрізь їх супроводжував успіх. 
Годлевському припало жити в буремну епоху. Він багато і незаслужено страждав. Але був ви-

щий за усі образи. Завжди і попри всі обставини лишався художником. Щиро прославляв урочисті дні 
свого часу, прикрашав буденність. 

     Прикрашав те, що треба було руйнувати – висловлять свою думку деякі непримиримі. А інші за-
перечать: ніс людям радість, ковток води у спекотний день. 

___________________ 
1 Фонди Музею історії і культури м.Луганська, колекція Е.В.Годлевського (автобіографія, документи, 

службові характеристики, ескізи декорацій до театральних вистав, малюнки тощо). 
2 Наша газета. - 1994. - 6 серпня. 
3  Фонди Музею історії і культури м.Луганська… 
4 Наша газета. - 1994. - 6 серпня. 
5 Там само. 
6 Фонди Музею історії і культури м.Луганська… 
7 Наша газета. - 1994. - 6 серпня. 
8 Там само. 

 

Ескізи костюмів і декорацій. 
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В.І.АНІКЕЄВА 
 

ЗАГРОЗА РЕПРЕСІЙ 
ДИХАЛА 
В СПИНУ 

 
                                                                                                 Зимін Корній Овсійович 

        Народився у 1887 році у с. Верхньошевирівка Краснодон-
ського району Луганської області. Селянин-одноосібник, один 
з ініціаторів створення у рідному селі товариства по спіль-
ному обробітку землі. Визнаний спеціаліст з розвитку виног-
радарства у Донецькому басейні, учасник ВДНГ СРСР. При-
тягався до відповідальності у 1930, 1932, 1935 роках, у 
1937-му був засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабіліто-
ваний у 1989 році. 

 
     Гортаю сторінки архівної теки з паперами сімдесятирічної давності. Знайомлюся з пожовклими 

документами, і переді мною ніби оживають сторінки біографії Корнія Овсійовича Зиміна. Протягом 
усього життя цій щедро обдарованій талантами людині доводилося захищатися від зазіхань червоної 
Феміди. Зрадництво, підривні, шпигунські та інші контрреволюційні дії – яких тільки звинувачень не 
навішувала вона на нього. Загроза репресій весь час дихала в спину. 

     В одному з чотирьох томів справи Зиміна є його казенна тюремна фотографія: анфас і профіль. 
Там же – написане красивим, чітким почерком звернення до тодішнього наркома внутрішніх справ 
СРСР М.І.Єжова: 

„Прохання* 
     Вересня 5 дня 1937 р. я був заарештований НКВС Краснодонського району Донецької обла-

сті за звинуваченням в участі в громадянській війні проти Радянської влади у 1918 році. 
     Інших звинувачень мені не пред’являлося. Вважаючи арешт мій протизаконним, прошу 

дійти суті моєї справи, викладеної нижче з моєю автобіографією. 
     У Краснодонському райвідділі НКВС зберігається зареєстрований у 1932 році в Президії 

УЦВК документ, який засвідчує, зокрема, таке: 
     1) факт моєї втечі з білої армії і небажання брати участь в боротьбі проти Радянської влади, 

за що я піддавався арешту і був покараний тілесними тортурами; 
     2) випадки рятування мною від розстрілу під час громадянської війни партизан; 
     3) переховування впродовж трьох місяців у своїй оселі партизана Григорія Тараріна, який 

втік з тюрми білих; 
     4) активну діяльність у складі Донського військово-революційного комітету.            
 
     Останній мій арешт стався через вороже ставлення до мене з боку колгоспного парторга, 

котрий, бажаючи поживитися за рахунок громадської праці, пропонував мені і голові ревкомісії 
відпускати у колгоспний ларьок, де продавцем була його дружина, виноград у значно більшій 
кількості, ніж зазначалося у документах. Парторг був знятий з роботи і, щоб хоч якось помсти-
тися, звів на мене брудні наклепи. 

     А ось коротко моя біографія. 
     Народився я в сім’ї селянина-бідняка, сирота з дитинства. Засоби до існування здобував со-

бі найманою працею. Грамоту опановував самотужки, вчився протягом усього життя. Екстер-
ном склав екзамен на звання народного вчителя.  

У 1916 році призвали на службу в царську армію рядовим і як людину письменну коман-
дирували  до  школи  прапорщиків  на  короткотермінові   курси.  У вересні   1917  року  був  від- 

       
*Друкується із скороченнями і необхідною для правильного розуміння суті мовленого редакційною правкою. 

Фото з архівної справи.      
Фрагмент обкладинки. 
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правлений на германський фронт, у лютому 1918 року повернувся на батьківщину, а в червні 
1918 року був мобілізований до армії генерала Краснова у 23-й полк, де рядовими був обраний 
до Військового кругу через те, що не мав ніякого відношення до контрреволюційного офіцерст-
ва. 25 грудня 1918 року був увільнений від військової служби і влаштувався у Верхньошевирівці 
народним учителем. Страхаючись репресій з боку білих під час їх відступу, у 1919 році виїхав до 
Болгарії, де до 1923 року головував у „Спілці повернення на Батьківщину”. З 1924 року – знов у 
рідній Верхньошевирівці. Займаюся своїм досить скромним особистим господарством. 

     Як прихильник ідей біль-
шовизму, взяв участь в організації 
ТСОЗу 1 і, щоб бути прикладом для 
інших, першим відписав своє 
господарство, у тому числі й пасіку 
з 25 бджолиних сімей, у спільне 
користування. Лишаючись одно-
осібником, з 1930 року за трудодні 
допомагав місцевому колгоспу 
„Червоний Жовтень” розвивати 
садівництво, городництво, вино-
градарство, а також бджільництво. 
Створив найкращу в області пасіку, 
яка давала до 700 пудів меду. Виро-
стив яблуневий сад у 22 гектари і 
півтора гектара ягіднику, які у 1935 
році почали плодоносити, даючи 
значний прибуток колгоспу. Але 
найбільш за все пишався тим, що 
зростив у колгоспі 5 гектарів чудо-
вого виноградника, де були ре-
тельно підібрані сорти винограду 
для північних районів, які давали 
рясні врожаї. Мої старання були 
гідно відзначені у виданій в Одесі 
книзі „Виноградарство на півночі”2. 

     За свою працю неодноразово 
одержував премії грошима, а також 
маю три грамоти за перемогу у 
змаганні. А коли винайшов пока-
зовий метод штучного зрошення 
садово-городньої дільниці, то був 
представлений на Всесоюзній вис-
тавці з експонатами з виноградарс-
тва. 

     Щире прохання до Вас: уважно 
придивитися до моєї справи, звільнити з ув’язнення, зняти з мене ганебне тавро „ворог народу” 
і тим дозволити вільно працювати на користь народу у тому ж господарстві. Дуже вболіваю ду-
шею за двох своїх маленьких дітлахів, мати яких померла у 1935 році від туберкульозу. 

     Відбуваючи покарання, я і тут працюю на совість, з перевищенням усіх норм, незважаючи 
на хворобу. 

     30 серпня 1938 року                                                                                                                     Зимін”3 
 
     До 1937 року Корній Овсійович притягався до відповідальності за політичними мотивами тричі. 

Звинувачувався в усіх випадках у службі в білій армії, контрреволюційній пропаганді, протидії захо-
дам радянської влади, негативному впливі на селян тощо. Та щоразу порушувані справи припинялися 
вже на стадії слідства. Імовірно, певною мірою давалося взнаки те, що був Корній Овсійович люди-
ною непересічною, мав в обоймі своїх обдаровань талант морально впливати на опонентів, диктувати 
їм свою волю. Та й слідчі органи НКВС до середини 30-х років бували часом ще вельми поблажливи-
ми.                                                                                                                                           

     У проміжках між арештами старанно працював у своєму господарстві, разом з дружиною Олек-
сандрою Панасівною, вчителькою математики, виховував дітей – сина Анатолія і доньку Людмилу. Не 

Перша сторінка звернення до наркома М.І.Єжова. 
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припиняв і стосунків з місцевим колгоспом. Не раз одержував від правління премії мануфактурою і 
грошима, був відзначений почесною грамотою райколгоспспілки. 

     Та із змінами у політичній ситуації в країні, з настанням так званого „часу пік” 1937-1938 років, 
над Зиміним згустилися по-справжньому небезпечні хмари. Ледарі і заздрісники, яким здобутки селян 
сумлінних і працелюбних муляли душу, настрочили черговий брудний донос. Вкотре вже обсмокту-
вали білоофіцерське минуле, наводили нові „докази” „злочинної діяльності”: і картоплю з кукурудзою 
не там посадив, і, змішуючи сорти при вирощуванні, творив безлад у винограднику. І, мовляв, коли 
заарештували першого секретаря Донецького обкому партії Саркісова, він йому дуже співчував і обу-
рювався. В кінці наклепу висловлювалося припущення, що в колгоспі діє замаскована ворожа зграя.4 

     Розрахунок негідників виявився вірним. Корнія Овсійовича заарештовують, і слідчі НКВС, дію-
чи в дусі часу, доходять висновку: Зимін пов’язаний з представниками троцькістсько-зинов’євської 
банди в Москві, розкрадає колгоспне майно, підозрюється у шпигунстві, бо має міцні зв’язки з еміг-
рацією.5 

     Які секретні дані або державні таємниці міг передавати він західним розвідслужбам, працюючи 
цілоденно у винограднику або біля вуликів, не уточнювалося. Просто визнали винним – і засудили до 
10 років позбавлення волі.  Через рік Зимін наважився звернутися із своїм  „Проханням” до влади.  

І що ж? Були передопитані свідки, які давали показання під час слухання справи 1937 року. Й 
хоча жоден (!) з них не навів жодного факту, який би викривав Зиміна у злочинних діях, в заключній 
постанові вищої інстанції зазначалося: „Передопитані свідки свої показання про антирадянську 
діяльність Зиміна підтвердили повністю... В проханні щодо звільнення з-під варти – відмови-
ти...”6 

     Про подальшу долю Корнія Овсійовича відомо дуже мало. У 1964 році до Управління КДБ по 
Луганській області надійшли два томи архівно-слідчої справи з м. Красноводська Туркменської РСР. 
Зібрані в ній документи засвідчили: звинувачення, які у тридцятих роках висувалися проти Корнія 
Овсійовича Зиміна, не мали під собою ґрунтовних підстав.7 

     Рішенням Президії Верховної Ради СРСР 16 січня 1989 року останню справу К.О.Зиміна припи-
нено з реабілітацією.8 

___________________  
1 Товариство по спільному обробітку землі. 
2 Проблемі розвитку цієї галузі в регіоні була присвячена й брошура самого К.О.Зиміна „Виноградарс-

тво в Краснодонском районе”. З часом через „неблагонадійність автора” була заборонена. 
3 ДАЛО. - Ф.Р- 3747, оп.2, спр.5886-р., т.2, арк.41. 
4 Там само, арк.1-3. 
5 Там само, арк.19. 
6 Там само, арк.63. 
7 Там само, арк.74. 
8 Там само, арк.80. 
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В.В.ФЕДІЧЕВ 
 

КОЗАЧИЙ ЗАКОЛОТ. 
ЗАГАДКИ 
АРХІВНОЇ   
СПРАВИ 8919-р.   

 
                            Левченко Лука Олексійович 
       Народився на колишньому хуторі Підгірному, Краснодон-
ський район, в сім’ї селянина-козака. В роки громадянської 
війни служив у білій, а пізніше – в Червоній Армії. Під час 
польської кампанії потрапив у полон. Повернувся на батьків-
щину у 1921 році. У 1938-му  році засуджений до розстрілу. 
Реабілітований у 1962  році. 

 

Спекотливого липневого дня 1928 року на одній з вулиць Луганська зустрілися двоє. Були в ци-
вільному, але виправка видавала бувалих вояків.  

–  Чи ти це, Іларіоне? Скільки літ, скільки зим!  
–  Я це, я. Не помилився ти, Лука! 
Лука Олексійович Левченко та Іларіон Іларіонович Несмєянов мешкали на той час на хуторах 

Підгірному і Гандилівському Станично-Луганського району. Ніби й сусіди, та оскільки хутори були 
на протилежних берегах Дінця, бачилися через два роки на третій. 

А ще в не так далекому минулому... Обох шалено крутило-вертіло лихоліття революції і грома-
дянської війни. За плечима в Луки Олексійовича було навчання в Новочеркаському юнкерському 
училищі, одержання першого офіцерського козачого чину – хорунжого, численні бої із загонами Чер-
воної Армії, у тому числі під Луганськом, а потім – служба в лавах РСЧА, перебування в польському 
полоні, зустрічі й довірчі розмови з тодішнім ворогом радянської влади № 1, а в подальшому героєм 
багатьох літературних творів і кінофільмів Б.В.Савінковим... 

Згадавши пережите, хуторяни погасили усмішки й повели мову про немиле сьогодення й лячне 
майбутнє. Несмєянов скаржився на важкі податки, якими Совєти обклали одноосібників. Левченко 
ремствував з приводу всіляких утисків з посиланням на білокозаче минуле. 

На прощання Несмєянов згадав про колишнього командира полку Ритикова і сказав, що в того є 
до них обох серйозна справа. 

Минуло небагато часу, і Несмєянов, розшукавши Луку Олексійовича, приголомшив його нови-
ною: в станицях і на хуторах області Війська Донського створюються козачі повстанські загони. Мов-
ляв, козаки досхочу наїлися більшовицької влади, терпець увірвався. 

Далі – більше! Несмєянов сказав, що йому особисто запропонували приступити до формування 
мобільного загону з мешканців придінцевих хуторів. Робляться перші кроки по створенню цілих пол-
ків, уже розписані сотні, що входитимуть до їх складу. Командування однією з них, шостою, намічено 
покласти на Луку Левченка. 

„Невже ж це правда? – вірив і не вірив Левченко. – Невже ж нарешті зможемо трясонути біль-
шовиків, помститися за зневажену козацьку славу, за віру дідів і прадідів?” Відчував таке ж піднесен-
ня, як у минулому перед черговим боєм, коли чув тупіт й іржання бойових коней, усім єством сприй-
мав слова запальної команди: „Казаки! Шашки к бою! Рысью марш, марш!” 

Збройний виступ проти радянської влади вважався тоді Левченку справою цілком можливою. 
Отож і засукав рукава! Охочих вступити до повстанських загонів виявилося багато. В основному ті, 
хто найбільше постраждав не тільки від колективізації і розкуркулювання, а й – розкозачування. 

В уяві, розгоряючись, мов з іскри полум’я, поставали надихаючі перспективи: повстанці захоп-
люють приміщення міліції і органів НКВС у районних центрах, беруть під свій контроль залізничні 
вузли і пункти зв’язку. Аби розвивати успіх, на допомогу їм поспішають з боку Новоросійська війська 
отамана Богаєвського... 

 

Обкладинка архівної 
справи 8919-р. 
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Сьогодні немає підстав стверджувати, що зустрічі, розмови, міркування, мрії і настрої Левченка, 
про які мовлено вище, дійсно мали місце. Є лише уривчасті свідчення про їх можливі сть, розсипані 
по сотнях сторінок п’ятитомної кримінальної справи 8919-р, по аркушах з особистого щоденника Лу-
ки Олексійовича. Осмислюючи їх, можна, немов у вічку калейдоскопа, узріти мінливі картини подій, 
які вже давно стали історією, в яких правда і вигадки переплелися в один тугий вузол. Аби спробува-
ти розв’язати його, звернемося до згаданої справи, яка зберігається нині в Державному архіві Луган-
ської області.  

... З другої  половини  30-х років  на  Луганщині почалася повторна хвиля (перша прокотилася 
кількома роками раніше) масових арештів козаків. У режимі максимального завантаження запрацюва-
ли „чорні воронки” у Станично-Луганському і Краснодонському районах, у містах Луганську, Крас-
ному Лучі, Алчевську, Лисичанську, де чимало „дончаків” влаштувалося на роботу на промислові 
підприємства. 

За Лукою Олексійовичем прийшли 11 лютого тридцять восьмого. Того дня він востаннє бачив 
дружину – Тетяну Андріївну, сина Івана і чотирирічну дочку Галину. А в колективі шахти „Никанор” 
(м. Зоринськ Перевальського району) невдовзі дізналися, що поруч з ними під маскою начальника 
дільниці плів ниті заколоту запеклий „ворог народу” 1. 

Протоколи допитів Левченка дають багату поживу для роздумів. Чому, скажімо, він з готовністю 
називав себе „переконаним монархістом”, „найзлішим ворогом Радянської влади”, „іноземним шпи-
гуном і диверсантом”? Двох думок, здається, бути не може: слідство силоміць вкладало у вуста підс-
лідного показання, потрібні для його (слідства) версії викриття і знешкодження органами НКВС ними 
ж самими вигаданого „козачого заколоту”. 

Принагідно зауважимо: справа, про яку ведемо мову, була лише однією з ланок широкомасшта-
бної каральної кампанії, розв’язаної кремлівським керівництвом. Це й добре відомі гучні московські 
судові процеси над членами так званого троцькістсько-зинов’євського контрреволюційного блоку, й 
передвоєнне „очищення” командного складу армії, й десятки регіональних справ. Між організаторами 
останніх, до речі, постійно велося негласне змагання за „кращі показники”, яке, зрозуміло, потребува-
ло додаткових людських жертв. Зокрема, у справі Л.О.Левченка, крім нього, проходило ще близько 
200 фігурантів, п’ятдесятьох з них засудили до розстрілу. 

На одному з перших допитів слідчий поставив перед Левченком запитання: 
–  Чому ви не евакуювалися з білими за кордон? 2 
Зафіксована у протоколі відповідь свідчила: Левченка і ще кількох офіцерів біле командування 

вирішило залишити в тилу червоних для підривної роботи в армії і в подальшому – організації повс-
тання проти більшовицької влади. Дослівно відповідь починалася так:  

 
     „На час відплиття транспортів з Новоросійська я створив групу з 13 молодших офіцерів і 170 ря-

дових козаків. Після вступу до міста червоних звернувся до штабу 21-ї стрілецької дивізії з проханням 
прийняти нас у Червону Армію”...3 

 
 Заключним акордом у сфальсифікованій справі про „козачий заколот” пролунав обвинувальний ви-

сновок, ухвалений  у квітні 1938 року (точна дата в документі не вказана. –  Авт.) : 
 
     „3-м відділом УДБ УНКВС по Донецькій області викрита і ліквідована в Донбасі велика ко-

зача контрреволюційна повстанська організація, яка ставила собі за мету знищення існуючого в 
СРСР державного ладу і реставрацію капіталізму...                                                                                                                                              

     Звинувачуваний Левченко Лука є активним організатором повстанських загонів. При ева-
куації білої армії за кордон Левченко був залишений на території СРСР із спецзавданням по 
формуванню повстанських з’єднань з колишніх білих козаків для боротьби проти СРСР 4. 

     На підставі викладеного, Левченко Л.О. звинувачується в тому, що він: 
     а) У 1920 році прийняв спецзавдання від командування білої армії по проведенню в СРСР 

роботи по формуванню повстанських з’єднань для боротьби проти Радянської влади; 
     б) Перебуваючи в полоні в Польщі, налагодив зв’язок з відомим есером Савінковим Б. і 

полковником Поповим, від якого одержав аналогічні завдання; 
     в) З 1928 року Левченко організував у козачих хуторах к[онтр] р [еволюційний] загін; 
     г) Був командиром контрреволюційного повстанського взводу. 
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     Винним себе визнав повністю 5. 
Ухвалили: 

     Слідство по справі № 95717 направити на розгляд Судової трійки УНКВС по Донецькій 
області. 

     Начальник 3-го від[ділу] УДБ 
     Лисичанського РВ НКВС 
     сержант держбезпеки                                                                                                                  (Гудков) 
 
     Затвердив: 
     Начальник міжрайслідгрупи 
     ст[арший] лейтенант держбезпеки                                                                                      (Говберг)”6 
 

Наприкінці 50-х років справа 
Левченка Л.О. та інших козаків 
хуторів Станично-Луганського рай-
ону була переглянута. Приводом 
послужили листи рідних засудже-
них до розстрілу козаків Слєпухіна 
Л.С. і Федічева Д.І. на адресу 
Хрущова М.С., Ворошилова К.Є., 
Прокурора СРСР. 

            Із висновку заступника проку-
рора Української РСР, дер[жав-
ного] радника юстиції 3-го класу 
І.Ардеріхіна від 25 січня 1962 року: 

     „Звинувачення всіх осіб було 
побудовано виключно на 
самовизнанні (насправді не 
підтверджено). 

Не з’ясовано, чи існувала 
взагалі в Луганській області повстанська козача організація і що конкретно вона зробила. 

Звинувачувані служили в білих козачих військових частинах, але в силу ряду актів про 
амністію відповідальності за давністю років (1918-1920 рр.) не підлягають. 

Після ліквідації білої армії всі звинувачувані займалися корисною працею в колгоспах і на 
підприємствах і ні в чому поганому не помічалися.                                                                                                                                      

За такого стану справ постанова колишньої „трійки” щодо усіх звинувачуваних не може 
залишатися в силі, оскільки не відповідає матеріалам справи. 

На підставі викладеного і керуючись ст. 25 Положення про прокурорський нагляд в СРСР, 
п р о ш у : 

Рішення колишньої „трійки” УНКВС по Донецькій області від 9.04.38 р. відносно осіб (за спис-
ком) скасувати і справу припинити за відсутністю доведення їх вини”7. 

     З часу подій, про які повідано у нарисі, минуло майже сім десятиріч. Та в багатьох сім’ях мешка-
нців Станично-Луганського й зараз зберігаються вицвілі фотографії, листи, документи офіційних ор-
ганів – відповіді на запити про долі рідних і близьких. Пам’ять про козаків, чиї волелюбство, віра і 
доблесть довго муляли очі більшовикам, передається з покоління в покоління. 

___________________  
1 Державний  архів  Луганської  області. - Ф.Р- 3747, оп. 2, спр. 8919-р., т. 1, арк. 1,3. 
2 Там само, т.2,  арк. 3. 
3 Там само, арк. 5. 
4 Там само, т.3,  арк. 225, 226. 
5 Там само, арк. 229. 
6 Там само, арк. 246. 
7 Там само, т.5,  арк. 205, 206, 207. 

Ухвала “трійки” у справі Л.О.Левченка. 
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                                                                                                       А.В.ЛЕБЕДЄВА 
 

„МУЗИКА”  
НА ЗАМОВЛЕННЯ: 
ПОЛОНЕЗ 
№ 00485 

 
 

                             Юлія Григорівна Грищук 
 

        Народилася 9 серпня 1903 р. в с.Конно Волковиського по-
віту, Польща. Трудову діяльність розпочала в м. Луганську. 
Працювала дослідником у металографічній лабораторії заво-
ду ім. Жовтневої революції. За безпідставним звинуваченням 
у шпигунстві 20 жовтня 1938 року засуджена до розстрілу. 
Реабілітована 20 квітня 1992 року. 

 
 

     Одинадцятого серпня 1937 року тодішній нарком внутрішніх справ СРСР М.І.Єжов підписав 
наказ № 00485, спрямований на „розгром антирадянської роботи польської розвідки і повну ліквіда-
цію її основних людських контингентів” 1. До останніх було віднесено осіб польської національності, 
які працювали на промислових підприємствах, у колгоспах і радгоспах, в установах. 

На Луганщині в ході виконання вимог того злочинного наказу зазнали репресій близько 800 осіб 
польської національності 2. Здебільшого розглядом їх справ займався спеціально створений тоді новий 
каральний орган – Комісія НКВС і Прокуратури СРСР. За рідкими винятками, діючи відповідно до 
одержаних настанов, ця комісія виносила один вирок – розстріл. 

До числа наших земляків, які стали невинними жертвами широко розгорнутої кампанії, потра-
пила й дослідник металографічної лабораторії Луганського паровозобудівного заводу ім. Жовтневої 
революції Ю.Г.Грищук. 

Двадцять п’яте липня 1938 року розірвало життя Юлії Григорівни на дві нерівні частини. У пе-
ршій, світлій, залишилася молода, енергійна жінка, дружина викладача педагогічного інституту 
А.В.Орнатського, мати шестирічного Ерія. Друга половина вмістилася у чорний тримісячний промі-
жок часу від оформлення першого і останнього документів кримінальної справи, що зберігається в 
архіві УСБУ в Луганській області. Всього тих документів – двадцять вісім. Наведемо деякі з них. 

 
„Постанова 

 (Про обрання запобіжних заходів) 
Міс[то] Ворошиловград, липня 25 дня 1938 р. 

 
Я – начальник 1 відділення 4 відділу УДБ УНКВС по Ворошиловградській області – сер-

жант держбезпеки Суриненко, розглянувши матеріали по звинуваченню гр[омадянки] Грищук 
Юлії Григорівни, 1903 р. народження, кандидат партії з 1932 року […] за  національністю поль-
ка, у злочинах, передбачених ст.ст. 54-8, 54-11 КК УРСР, які виразилися в тому, що вона є акти-
вною учасницею антирадянської право-троцькістської організації, за завданням якої здійснює 
підривну роботу.                                                                                                                                  

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 143, 145, 156 КПК УРСР –  
ухвалив:  

Обрати запобіжним заходом проти ухиляння від суду і слідства щодо звинувачуваної Гри-
щук Юлії Григорівни – утримання під вартою з наступним переведенням у тюрму м. Вороши-
ловграда. 

 
* В написанні прізвища на обкладинці допущена помилка, правильно – Грищук. 

Обкладинка архівної 
справи 23023-р.* 
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     Цю ухвалу, в порядку ст. 144 КПК УРСР та Наказу НКВС і Прокурора СРСР від 15/VI – 
[19]36р. № 1565 – подати для санкції облпрокурору. 

 
Нач[альник] 1 відділення 4 відділу УДБ 
сержант держбезпеки                                                                                                         (Суриненко) 
Згоден: начальник 4 відділу УДБ 
лейтенант держбезпеки                                                                                                          (Соколов) 
Затверджую: заст[упник] нач[альника] 
Управління НКВС В[орошиловградської] о[бласті] 
ст[арший] лейтенант держбезпеки                                                                                  (Баличев)” 3 

 
 

Санкція прокурора не забарилася, була накладена у день одержання наведеного вище документа 
– 25 липня 1938 року. 

     І після того у справі сталася майже тритижнева пауза. Вказівок на її причини в архівних матері-
алах виявити не вдалося. 

     В подальшому ж усе пішло в звичайному ритмі. За зловісним сценарієм, написаним керівницт-
вом НКВС для своїх рядових оперативників. 

     ... Владний стук у двері квартири. Пред’явлення ордера. Обшук. 
 

„Протокол обшуку 
      

1938 року серпня 15 дня. 
Я, співробітник 2-го відділу УДБ УНКВС по Ворошиловградській області УРСР Кабаков, 

на підставі ордера […] № 2368 провів обшук у громадянки Грищук Юлії Григорівни, яка меш-
кає в м. Ворошиловграді, гуртожиток педагогів ДІНО 4 по вулиці Оборонна, в будинку  [...] 5, 
кв[артира]  3. 

 
     [...] 

Згідно з одержаною вказівкою затримана гр[омадянка] Грищук Юлія Григорівна. Вилуче-
но для подання у Ворошиловградське управління НКВС УРСР:  

1. Паспорт № 504704                                               1 
2. Трудовий список                                                 1 
3. Різні довідки 
4. Листування на адресу Грищук” 6. 

 
     Тоді ж був заповнений і такий обов’язковий у подібних випадках офіційний документ: 
 

„Анкета  заарештованого 
 
     [...] 
     3. Дата народження – 9 серпня 1903 р. 
     4. Місце народження – с. Конно (Польща) 
     [...] 
     6. Професія і спеціальність – викладач 
     [...] 
     9. Соціальне походження – з робітників 
    10. Соціальний стан – службовка 
    11. Освіта (загальна і спеціальна) – вища 
    12. Партійність (в минулому і на цей час) – к[олишній] кандидат партії з 1932 р. по 1938р. 
    13. Національність і громадянство (підданство) – полька, СРСР 
     [...]” 7 
     Докладнішу уяву про основні віхи життя Ю.Г.Грищук дають інші архівні документи. 
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     ... У 1915 році вихорем Першої світової війни сім’ю Грищуків вимело з рідної домівки. Разом з 
сотнями інших біженців-поляків подалися на схід, до Росії. Зупинилися аж на Північному Кавказі, у 
місті Владикавказ, перейменованому пізніше в Орджонікідзе. Та закріпитися надовго на новому місці 
не змогли, і своє тридцятиріччя Юлія, яка до того часу встигла здобути вищу освіту й вийти заміж, 
зустріла на донецькій землі, у Луганську. 

     Влаштувалася на роботу – інженером-дослідником у металографічну лабораторію паровозобуді-
вного заводу. Маючи достатню теоретичну підготовку, швидко опанувала доручену справу. Відзнача-
лася уважністю й акуратністю в роботі, брала активну участь у громадському житті, гідно виконувала 
доручення низової партійної організації. 

     Щоранку з добрим настроєм, разом з тисячами луганчан, поспішала до заводської прохідної. Ві-
дчувала себе важливою часткою колективу, прагнула бути достойним його членом.  

     Зрозуміло, Грищук не могла не знати, що в країні з другої половини тридцятих років посилю-
ється хвиля політичних репресій. Та за себе не побоювалася, бо ні до яких протиправних дій не вдава-
лася... 

Біда прийшла несподівано. 
    В один з днів недоброго 1937-го року зателефонувала перелякана дружина рідного брата Юлії – 

Бориса, монтера на компресорних установках паросилового цеху Орджонікідзевського 8 металургій-
ного заводу: 

     – Бориса заарештували за якісь політичні злочини.                                                                                                                                        
     Й відтоді життя Юлії Григорівни стрімко пішло під укіс. 
     Виключили з кандидатів у члени партії, „висловили політичну недовіру”. 
     ... Після обшуку і затримання Юлії Григорівни начальник 5-го відділення 4-го відділу УДБ 

НКВС Пекарев підписав постанову, в якій, проміж іншого, зазначалося, що Грищук є учасником ан-
тирадянської право-троцькістської шпигунсько-терористичної організації, що ставила своєю метою 
повалення Радянської влади збройним шляхом. 

     На підставі процитованої постанови жінці пред’явили звинувачення у шпигунстві, підготовці до 
здійснення терористичних актів, інших важких злочинів політичного характеру. 

     Якщо тоді Грищук пов’язувала біди, які обрушилися на неї, з арештом родича, то вона глибоко 
помилялася: репресії проти брата і неї стали відповіддю карних органів на вже згадуваний наказ нар-
кома. Обоє підпали під нього за всіма статтями – були поляками за національністю, працювали у про-
мисловості. Що ж до звинувачень, то слідчі просто вигадували їх і потім дослівно переписували з 
одних протоколів в інші. „Фарб” при цьому не шкодували, прагнули кожного, хто потрапляв у їх те-
нета, підводити під розстріл. 

     ...Почалися допити. 
 
     З протоколу допиту від [...] вересня 1938 р. 9 

     ЗАПИТАННЯ – Вчора вам були дані очні ставки з арештованим, який викрив вас у проведенні 
вами шпигунської діяльності на заводі. Ви підтверджуєте ці показання? 

     ВІДПОВІДЬ – Я шпигунською роботою не займалася, за цією діяльністю ні з ким зв’язана не 
була. 

     ЗАПИТАННЯ – Вчора заарештований Петренко на очній ставці показав, що ви в 1936 році були 
завербовані в контрреволюційну організацію Бєляком. 

     ВІДПОВІДЬ – Це дійсно, мене в 1936 році намагався завербувати до контрреволюційної органі-
зації  Бєляк за таких обставин: 

     На початку 1936 року до нас на завод прибув для проходження виробничої практики ленінград-
ський студент Бєляк і був направлений до металографічної лабораторії. 

     З розмов з ним я зрозуміла, що Бєляк є підозрілою особою. Бєляк мені розповів, що, перебуваю-
чи в Ленінграді, був причетний до вбивства Сергія Мироновича Кірова. Говорив він мені це так: „Піс-
ля вбивства Кірова, коли до нас прийшов студент,  який  допомагав убивці  Ніколаєву у здійсненні 
теракту, то ми всі його хвалили і носили на руках.” 
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     Тоді мені стало ясно, що Бєляк є терористом і з ворожими намірами прибув на завод, що він 
схиляється перед Скрипником 10, як перед українським націоналістом, який розпочав боротьбу з Ра-
дянською владою. 

     ЗАПИТАННЯ – Що саме мав на меті Бєляк, проявляючи себе в антирадянському дусі? 
     ВІДПОВІДЬ – Твердо відповісти на це запитання я не можу, але вважаю, що цією розмовою Бє-

ляк прощупував мене з метою вербовки в контрреволюційну організацію. 
     ЗАПИТАННЯ – Бєляку ви дали згоду на вступ до контрреволюційної організації? 
     ВІДПОВІДЬ – Я йому згоди ніякої не давала, оскільки Бєляк мені не пропонував вступити до 

антирадянської організації”. 11 
Остання відповідь Ю.Г.Грищук на запитання слідчого справляє враження підкресленого визнання 

нею своєї провини. Бо ж її можна тлумачити так: не давала згоди на приєднання до антирадянської 
організації тому, що подібного їй не пропонували. Та все стане зрозумілим, коли припустити цілком 
імовірне: протокол складав слідчий, а підслідна, яку заплутали і залякали попередніми допитами, 
приречено підписувала усе, що їй пропонували.                                                                                                                                          

     Аби надати звинуваченням, пред’явленим Грищук, більшої вірогідності, слідство утворило спе-
ціальну комісію з спеціалістів-металографів для засвідчення „шкідницьких дій” лаборантки. Акт цієї 
„комісії” вражає своєю тенденційністю і бездоказовістю, не містить жодного факту, жодної цифри. 
Процитуємо:                                                                                                                                            

 
…Лаборант Грищук протягом своєї роботи в металографічній лабораторії проводила досліди по 

визначенню якості термічної обробки сталевого литва і ці дані подавала сталеливарним цехам свідомо 
невірними, тим самим вводила в оману на неправильне ведення технологічного процесу, чим збіль-
шувався брак литва. 

….За час роботи на мікроскопах лабораторії навмисне спалювала штепсельні розетки, реостати і 
трансформатори мікроскопів, чим гальмувала роботу лабораторії. 

…Лаборант Грищук здіймала плітки серед співробітників лабораторії і тим самим розкладала 
виробничу дисципліну”. 12 

     Останню крапку у справу Ю.Г.Грищук було поставлено в ході виїзного засідання в Луганську 
Військового трибуналу Харківського військового округу: 

 
                                                                                                                                

“В и р о к 
 
     1938 р., жовтня „20” Військовий трибунал Харківського військового округу в закритому 

судовому засіданні в м. Ворошиловграді 
     Розглянувши справу по звинуваченню громадянки Грищук Юлії Григорівни, 1903 р. на-

родження, за ст.ст. 54-6 частина 1, 54-7, 17-54-8 і 54-11 КК УРСР 
 

ВТ установив 

     Органами НКВС у 1938 р. була викрита і ліквідована к[онтр]-р[еволюційна] право-
троцькістська організація в м. Ворошиловграді. Одним з активних учасників цієї організації 
була підсудна Грищук, яка до складу цієї організації була завербована у 1937 р.  

     Грищук систематично проводила шкідницьку роботу в металографічній лабораторії шля-
хом подання неправильних аналізів по сталевому литву, навмисне давала висновки металогра-
фічного аналізу щодо відлитих деталей невірні. Підсудна Грищук збирала дані по заводу шпи-
гунського характеру про якість продукції, що випускається заводом, і про технічне оснащення 
заводу. 

     Окрім цього, Грищук знала про учасника терористичної групи Бєляка і була поінформо-
вана про завдання к[онтр]-р[еволюційної] право-троцькістської організації диверсійного харак-
теру на воєнний час. 
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На підставі викладеного, вважаючи доведеним пред’явлене звинувачення Грищук у тому, 
що [...] була учасницею к[онтр]-р[еволюційної] право-троцькістської організації, проводила за її 
завданням шпигунсько-шкідницьку роботу на заводі, Військовий трибунал 

                                                                                                                                        
 

приговорив  
 
    Грищук Юлію Григорівну піддати вищій мірі покарання – розстрілу – з конфіскацією осо-

бисто їй належного майна. 
                                                                                                                                            
     Вирок остаточний і оскарженню не підлягає на підставі  постанови  ЦВК СРСР  від 14 ве-

ресня 1937 р. 
 
 
     Голова                                                                                                                                          (Підпис) 
     Члени                                                                                                                                   (Підписи)” 13 
 
 
     Наказ № 00485 став „увертюрою” до широкомасштабної всесоюзної акції по переслідуванню 

осіб польської національності. На теренах Луганщини полонез на „музику” наркома Єжова став трагі-
чним фіналом для багатьох сотень ні в чому не винних людей. 

___________________ 
 

1  Цит. За: Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В.  ЧК-ГПУ-НКВД  в Україні: особи, факти, доку-
менти. – К., 1997. С. 347-377. 
2  За даними статистичного аналізу, проведеного редакційно-видавничим підрозділом облредколегії. 
3  Архів УСБУ в Луганській обл., спр. 23023-р, арк.1. 
4  Донецький інститут народної освіти. Таку назву носив  тоді  нинішній  Луганський національний 

педагогічний університет імені Тараса Шевченка. 
5  Так у документі, номер будинку не вказано.  
6  Архів УСБУ в Луганській обл., спр. 23023-р, арк. 5-5зв. 
7  Там само, арк.6. 
8  У 1937-1943 рр. місто Єнакієве Донецької обл. носило назву м. Орджонікідзе. 
9  Так у документі, точну дату не вказано. 

10  Скрипник М.О.  (1872-1933),  державний  і  політичний   діяч.  У  1918-1919 рр.  Голова   Раднаркому  
і голова Держплану УРСР. Член ЦК ВКП(б) з 1927 р. Покінчив життя самогубством. 

11  Архів УСБУ в Луганській обл., спр. 23023-р, арк. 25-28. 
12  Там само, арк.68-69. 
13  Там само, арк.98-99. 
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О.І.НЕЖИВИЙ 

 
МАЛЕНЬКА 
СЕСТРИЧКА 
ВЕЛИКОГО 
БРАТА  

Світлична Надія Олексіївна 
 

         Молодша сестра і однодумець відомого українського по-
ета і літературного критика Івана Олексійовича Світлично-
го. Народилася 7 листопада 1936 року в селі Половинкине 
Старобільського району Луганської області. Вчителька укра-
їнської мови і літератури. У 1972 р. засуджена за правозахи-
сну  діяльність  до  чотирьох   років  позбавлення  волі.  

Відбувала покарання в жіночому політтаборі в Мордовії. Лауреат Національної премії імені 
Тараса Шевченка 1994 року. Реабілітована у 1992 році. 
 
 

     Найчастіше про Надію Світличну згадують, коли заходить мова про її старшого брата – Івана 
Олексійовича Світличного. Почуття рідства з роками зміцнювалися схожими лютими випробування-
ми, що раз у раз випадали на їхню долю. Бо ж обоє мужньо ступили на шлях захисту національної 
гідності українства у часи її відвертого зневажання московськими можновладцями. 

     ...Після здобуття середньої освіти у 1953 р. вступила на українське відділення філологічного фа-
культету Харківського державного університету, який роком раніше закінчив Іван Олексійович. Через 
те й дістала серед студентів та викладачів прізвисько „маленька сестричка великого брата”. 

     Разом з вузівським дипломом одержала призначення на Луганщину. Працювала вчителем, заву-
чем, директором вечірньої школи в м. Антрациті, бібліотекарем у знайомих з дитинства селах Байдів-
ка та Половинкине. 

     Одержувала велике задоволення від улюбленої роботи, та з часом усе болючіше додавалося до 
нього почуття гіркоти з приводу жорстокої адміністративної русифікації. Перегини у цій справі приз-
водили до глумливих курйозів: рідну мову школярі мали опановувати за підручником „Українська 
мова”, а на уроках російської діставали з портфелів ... „Рідну мову”. 

     Провінційна задуха гнітила, лякала безпросвітністю. Розуміючи, що сили, здатні реально проти-
діяти злу, концентруються в Києві, Надія поривається до столиці. По приїзді оселилася в однокімнат-
ній квартирі, де мешкали Іван і його дружина Леоніда.  

     Звертаючись до тієї пори, дослідники вітчизняної літератури говорять про Світличного, його сес-
тру та їхніх однодумців як про генераторів духовних цінностей шістдесятництва, непримиренних про-
тивників фальшивих ідеологем соціалістичного реалізму, прибічників відродження національних тра-
дицій, спроб органічного входження у світовий літературний контекст, обстоювання особистої свобо-
ди митця за будь-яких обставин та зовнішніх чинників тоталітарного суспільства. 

     Світличний був наставником для багатьох і, в першу чергу, для найрідніших людей – дружини та 
сестри. „Івана, –  згадувала  пізніше Надія, – недарма називали Учителем з великої літери, і багато хто 
може позаздрити мені:  мати  таким учителем рідного брата – це справді щастя від Бога. Найголовні-
ше – він учив ненав’язливо, просто подаючи зразок взаємин і поведінки”1.                                                                                                                                         

     В листі на адресу XXIII партійного з’їзду у квітні 1966 року, під час відбуття Іваном першого во-
сьмимісячного ув’язнення, Надія написала :”Мій брат був і залишається для мене ідеалом людини, 
захопленої ідеєю всього прекрасного і справедливого. Ніяка поширювана брехня, ніякі тайні обвину-
вачення і судилища не можуть переконати мене в іншому”2. 

     В Києві Світлична знайомиться з багатьма молодими митцями, прилучається до самвидавного 
процесу – передруковує і пропагує твори письменників-шістдесятників, стає активним учасником 
акцій протесту проти тоталітарної деспотії.                                                                                                                                   

Фото з архівної 
справи Н.О.Світличної  

1936 рік. 
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     Коли у Львові проходив суд над В’ячеславом Чорновілом, туди поїхали Іван і Надія Світличні, 
Алла Горська, Ліна Костенко, Михайлина Коцюбинська та інші. Письменниця і правозахисник Ірина 
Калинець згадувала: 

     „Суддя наказав: нічого не записувати. А Надія – пише, інші теж. Кагебісти кидаються до них, 
видирають ручки, папір, затягують у якийсь кабінет Світличну. Я угледіла – і туди ж, услід за мною – 
Ліна Костенко: „Що тут сталося?” – питає. – „Та от, вхопили людину і сюди,” – кажу я. А кагебісти 
збентежено: „Нічого, нічого не сталося.” – „Ну, то ходім!” – впевнено звертаюсь до Надії. І вивели її 
назад до зали”3. 

     Наведений епізод додає суттєвий штрих до образу Світличної, засвідчує її незалежний і рішучий 
характер. 

     ... На початку 1972 року в Києві сталися масові арешти вільнодумців. Серед тих, кого забрали, – 
Іван Світличний, Євген Сверстюк, Василь Стус. 

     Через десять років у спогадах „Погром з продовженням” Надія напише: 
     „12 січня сімдесят другого року я зовсім не почувалася щасливою. То вже пізніше, в концтаборі, 

зважуючи різні можливі варіанти своєї долі, я схилялася до твердої думки, що мені таки пощастило, 
що я пізнала ще й цю – без косметики, відверту сторону нашої прекрасної дійсності та пізнала справ-
жню ціну волі”4. 

     На подібні роздуми здатна лише по-справжньому мужня особа, людина, яка найбільше в житті 
цінує честь і гідність. Ось як написав з цього приводу у своїх спогадах літературний критик Євген 
Сверстюк: 

     „Родина Світличних була на рідкість єдиною. Коли Іван говорив: „Льоля – моя половина”, то це 
було правдиво і в біблійному, і в побутовому значенні. А з приїздом із Старобільська Іванової сестри 
Надійки сім’я ще більше заясніла і запрацювала з енергією робочої бджоли. Саме цього завжди браку-
вало нам – скромної діловитості і певності”5. 

     Враженнями від обшуку, арешту, допитів, попереднього ув’язнення у тюрмі та судового процесу 
Світлична поділилася в уже згадуваному  „Погромі з продовженням”.  

     Надію заарештували 18 травня сімдесят другого. Тоді ж, нікого про те не повідомивши, по-
злодійськи забрали з дитячих ясел її дворічного сина Ярему, якого виховувала сама. З часом тільки 
завдяки старанням Леоніди Світличної хлопчика відшукали в дитбудинку і віддали рідним у Полови-
нкине. 

     У день народження брата (20 вересня) Надія, не зваживши на заборону наглядачів, проспівала у 
камері усі відомі їй пісні про Іванів. Довідавшись про той відчайдушний вчинок, Іван Олексійович 
відгукнувся на нього віршем „Лебедина пісня”: 

          
                    У світі пошесті і змору 
                    Німотності і глухоти, 
                    Де мудрі муштрою менти 
                    Лінчують душі без розбору – 
 
                    Там пісня, витвір висоти,                             
                    Свободи й пружного простору, 
                    Шугнула вільним птахом вгору, 
                    У вир! У небо! У світи! 
                                                                                                                                  
                     Ривком відчаєного тіла 
                     Розковано залебеділа 
                     В святій готовності офір, 
                     Та браконьєрським залпом з неба 
                     Підтята – легендарний лебідь, –  
                     Упала на тюремний двір 6. 

 
 
     Слідство у справі Світличної тривало цілий рік. В останньому слові вона відверто заявила, що 

наївно і сліпо вірила в проголошену Конституцією свободу слова, але недооцінила Кримінальний 
кодекс, за що має гірко розплачуватися. У вироку Київського обласного суду суть усього мовленого 
Надією виклали однією куценькою фразою: „Підсудна визнала себе частково винною”7. 

     До речі, коли зачитували вирок, до судової зали вперше допустили матір і братову дружину, які 
до того протягом кількох днів томилися під стінами суду. 

     Із спогадів Надії Олексіївни: 
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     „Вирок звучав, як обух, – безапеляційно і тупо. Врахувавши всі пом’якшуючі обставини, суд 
проголосив такий вирок, як і вимагав прокурор, –  чотири роки таборів суворого режиму. 

     Так закінчився найтяжчий період мого ув’язнення – період сумнівів, вагань, компромісів. А далі 
за всі приниження, фізичні труднощі – усе, що називають словом неволя, я мала добру компенсацію – 
можливість бути собою і щастя спілкуватися з гордими і внутрішньо вільними людьми – радянськими 
політв’язнями”8. 

     Відбувала термін покарання в концтаборі у селі Барашево Тельгушевського району в Мордовії. 
Примусова праця залишала обмаль вільного часу: денна норма – пошиття шістдесяти пар рукавиць. Та 
все ж викроювала години для самовдосконалення і навіть творчості. Опановувала англійську мову, 
займалася перекладами польських поетів Тувіма і Стаффа, вишивала. І весь час – боротьба за людську 
гідність, різні акції, у тому числі голодовки у відповідь на утиски з боку табірного начальства. Не ля-
кали ні позбавлення чергових побачень з рідними, ні утримання у карцері. 

     Поряд з жіночим, за кількома рядами колючого дроту, був чоловічий табір. Отож, інколи вдава-
лося перекидатися записками, спілкуватися в інші способи. Ірина Калинець, про яку йшлося вище, 
згадувала:”... вибігли ми на хрумкий мороз, під високочоле зазорене мордовське небо і, піднявшись 
голосами понад похмурі штахети, залопотіли в ніч:”Васи-лю! Добрий вечір, святий вечір!” А відчув-
ши звичне „Агов”, зірвали голоси під зорі в акомпанементі колючих дротів – у коляду для Василя 
Стуса”. І вже наступного дня могли читати його поетичну відповідь: 

 
              Немов крізь шиби, кроплені дощами, 
              Крізь скрик розлуки, ліхтарів і грат 
              Затрембітав тонкими голосами 
              Гранчастий келех квітів і дівчат 9. 

 
Іншого разу віршовані рядки жінкам і, зокрема, Надії Світличній присвятив поет Ігор Калинець, 

чоловік щойно згаданої Ірини: 
                                                                                                                                   

               В сні лиш сином снити: 
               Мамо моя, нене... 
               Світку у сповитку,                                                                                                                                     
               Пуп’янку зелений. 
 
               Там моя світличка, 
               Там яри хрещаті, 
               Нас надія кличе 
               Золотом вінчатись10. 

 
     Останні півтора місяці ув’язнення Світлична відбувала в Луганській в’язниці. Відчувала, як кор-

титься владі примусити її залишитися тут після визволення. Та Надія, здолавши всі перепони, разом з 
сином Яремою повернулася до Києва. Хоча й знала, що там їй не дозволять прописатися, не дадуть 
роботи. Та рук не опускала, займалася звичними справами. Налагодила стосунки з членами Українсь-
кої громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод. До речі, один з меморандумів тієї пра-
возахисної організації називався  – „Про долю Надії Світличної”. Група регулярно оприлюднювала 
факти незаконного переслідування інакомислячих, нехтування правами людини в УРСР. 

     За таких умов тиск на Світличну дедалі посилювався. Життя стало нестерпним, і  8 жовтня 1978 
року Надія Олексіїна виїхала до США. Й там з початку 80-х років розпочинаються новий етап її літе-
ратурної творчості та активна громадська діяльність як члена Закордонного представництва УГС11. 

     Багато років була оглядачем радіостанції „Свобода”, членом редколегії журналу „Сучасність”12. 
Її голос чули мільйони людей на всіх континентах. Від неї дізнавалися про жорстокі репресії, про 
страдницьку смерть Василя Стуса, Олексія Тихого, Валерія Марченка... 

     У 1979 році на сторінках „Сучасності” була вміщена стаття Світличної „Темідіянти” – про суд 
над українськими правозахисниками Мирославом Мариновичем та Миколою Матусевичем, на якому 
Надія виступала в ролі свідка. Автор звинувачувала не тільки суд, який діяв за заздалегідь написаним 
сценарієм, але й всю антидемократичну суть радянської влади 13. 

     Використовувала й інші способи боротьби за права людини. 21 квітня 1980 року виступила перед 
Гельсінською комісією при Конгресі США із свідченням „Політика русифікації на Україні”. Наголо-
шувала, зокрема, на тому, що на її батьківщині навіть легальні форми національного самозахисту ква-
ліфікуються партійно-державною владою як зрада Батьківщини. Прагненням викрити облудність ра-



        Реабілітовані історією.  Луганська область 

 

28 

дянських законів позначений виступ Світличної „Закон і українські політв’язні” на конференції в 
юридичній школі Гарвардського університету 14. 

     Особливе місце в творчості Світличної посідають спогади-нотатки. Рокам навчання у Харківсь-
кому університеті присвячена публікація „Харківський університет”, вміщена у журналі „Сучасність” 
за 1983 рік,  № 1-2. 

Впродовж 1980-1985 рр. Світлична впорядковувала й видавала щомісячний інформаційний бю-
летень „Вісник репресій в Україні”. Була упорядником книг: Ярослава Лесіва – „Мить”, Василя Стуса 
– „Палімпсести”, Миколи Руденка – „За гратами”, Миколи Горбаля – „Коломийки для Андрійка”, 
Гелія Снегірьова – „Твори”15. 

Разом з Леонідою Світличною впорядкувала книгу „Доброокий. Спогади про Івана Світличного” 
(Київ, „Час”, 1998 р.).                                                                                                                                       

Останнім часом Надія Олексіївна періодично навідується до Луганська. Й щоразу цікавиться на-
гальними потребами земляків, надає потрібну допомогу. За її сприяння, зокрема, змогли здійснити 
фольклорну експедицію студенти факультету української філології Луганського національного педа-
гогічного університету: виїжджали до села Олексіївки, де в кінці XIX століття значну фольклористич-
ну діяльність розгорнув Борис Грінченко. У 1998 році подарувала книжки бібліотекам Луганська, 
Старобільська, Сєверодонецька. 

У 1994 році Світлична відзначена Національною премією України ім. Тараса Шевченка. 

 ___________________ 
 
     1 Доброокий. Спогади про Івана Світличного. – К., 1998, с. 19. 
     2 Лугарі. Публіцистика, вірші. – Луганськ, 1998, с. 48. 
     3 Літературна Україна. – 2003. – 16 січня. 
       4 Там само. 
     5 Доброокий, с.178. 
     6 Освячені шевченковим ім’ям. – Луганськ, 1998, с. 67. 
     7 Слобожанщина: літературний вимір. Збірник наукових праць, випуск 1, с.129. 
     8 Там само, с. 130. 
     9 Там само, с. 131. 
   10 Там само. 
   11 Там само, с. 132. 
   12 Лугарі, с. 50. 
   13 Слобожанщина: літературний вимір,  с.132. 
.  14 Там само, с. 133. 
   15 Там само, с. 135 

 
. 
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І.О.Світличний. 

і 

 
СВІДЧЕННЯ УЧАСНИКІВ І САМОВИДЦІВ ТРАГІЧНИХ ПОДІЙ 

 
ІВАН СВІТЛИЧНИЙ – ОЧИМА СУЧАСНИКІВ 

 
    Вельми знаний український письменник і літературний 

критик Іван Олексійович Світличний народився у 1929 році 
в селі Половинкине Старобільського району на Луганщині. 
Був одним із скарбничих вітчизняної духовності, постаттю, 
навколо якої у свій час гуртувалися київські шістдесятники 
та їхні прибічники в областях. Зазнавав жорстоких репресій 
за правозахисну діяльність, було накладене суворе „табу” на 
видання його творів, а вже надруковані вилучалися з 
бібліотек та книготорговельної мережі.  

Дослідженням літературного доробку І.О.Світличного 
тривалий час займається кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри української літератури Луганського національного 
педагогічного університету  Олексій Іванович Неживий. 
Зокрема, у виданих у 1998 році його книгах „Лугарі” та 
„Освячені Шевченковим ім’ям” життєвому і творчому шляху 
славетного земляка відведені окремі глави. Цій же темі  
присвячено багато публікацій дослідника у періодичній 
пресі. 

    Нижче друкуємо впорядковані  і прокоментовані 
О.І.Неживим короткі фрагменти із спогадів сучасників 
Світличного – тих, хто поділяв його творчі і правозахисні 
ідеї, разом з ним готував ґрунт для наступного культурного ренесансу на теренах України.    

    Повністю спогади опубліковані у виданій у 1998 році в Києві книзі „Доброокий. Спогади 
про Івана Світличного”. 

                                                                                                                           
ЛЕОНІДА СВІТЛИЧНА 

 
    Дружина Івана Світличного, його однодумець, правозахисник. Закінчила аспіранту-

ру Інституту будівельної механіки Академії наук УРСР, співробітник Київського інженер-
но-будівельного інституту. Одна з упорядників книги „Доброокий”. 

 
     На початку 60-х Іван пише багато статей, які набули широкого розголосу серед громадськості, 

але й розбурхали болото загальновизнаних „класиків”, багатьох письменників старшого й середнього 
віку. Почалося цькування Івана в пресі, а головне – його перестали друкувати. Вже від 1963 р. кіль-
кість публікацій зменшується, поширюється практика „живих псевдонімів”1 і псевдонімів, а згодом і 
це стає неможливим 2. 

 
    У стосунках із „власть предержащими” і кагебістами Іван завжди витримував певну дистанцію, 

не дозволяючи в своїй присутності лайки, брутальних висловлювань. Показовою була його очна став-
ка з Михайлом Осадчим 3 у Львові у 1965 р. Слідчий Осадчого майор Гальський вдавався до брудних 
лайок і навіть фізичних погроз. Та коли Гальський почав висловлюватися на своєму жаргоні в розмові 
з Іваном, він відмовився взагалі з ним контактувати 4. 

 
У лютому 1972 р. проти Світличного порушили кримінальну справу за  звинуваченням у „во-

рожій соціалістичному ладу діяльності”. На виконання  вироку суду відбував семирічне покаран-
ня у таборі 389/35 на Уралі з подальшим засланням на 5 років (зауваження упорядника. – Ред.). 

                          
    Про табірне життя він детально пише в листах – у своєрідному таборовому щоденнику. Але чи-

таючи їх, треба враховувати подвійну цензуру – офіційну в таборі і перлюстрацію в Києві. (Поштарка 
мені казала, що був наказ перевіряти всю кореспонденцію, яка надходила на мою адресу). Незважаю-
чи на це, Іванові листи до мене, як і мої до нього, були дуже інформативні. Парадоксально, але найча-
стіше конфісковували листи, в яких за браком інформації йшлося про незначні події чи просто про 
погоду...5 
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Напевно, вважалося, що в такий спосіб шифрується якась важлива інформація (заува-
ження упорядника. – Ред.). 

 
Я писала до Івана кожних п’ять днів, нумеруючи листи (так краще було контролювати надхо-

дження), Іван міг писати двічі на місяць. Необумовлена перерва в листуванні означала, що він у ПКТ 6 
(один лист на два місяці) або в ШІЗО 7 (листування заборонено). 

Раз на півроку дозволялася харчова бандероль із дуже обмеженим асортиментом; після відбуття 
половини табірного терміну – посилка вагою 5 кг певного асортименту раз на рік. Двічі на рік дозво-
ляли загальні побачення крізь шкло, через телефон, у присутності контролера, з вимогою розмовляти 
„на общепонятном”; особисті побачення раз на рік від однієї до трьох діб – „по  усмотрению админис-
трации”. 

Раз на місяць право купувати на 5 зароблених примусовою працею рублів харчі в ларку з дуже 
обмеженим асортиментом. 

Але всього цього могли позбавити за будь-яке „порушення режиму”: незастебнутий ґудзик, зай-
ву книжку на тумбочці, підозрілий погляд на начальника чи просто поганий настрій начальника... 

Листи часто конфіскували за „сведения, не подлежащие разглашению” (приміром, про стан здо-
ров’я), або „порочащие советский строй”...8 

 

                                                        

Цікаво простежити, де і як ми відзначали „круглі” дати нашого одруження: 
10 років (1966 р.) – Іван у слідчому ізоляторі КГБ; 
20 років (1976 р.) – Іван у таборі; 
25 років, „срібне весілля” (1981 р.) – Іван на засланні;  
30 років (1986 р.) – Іван важко хворий, про наше свято лише згадали.                                                                                                                                     
У січні 1993-го сповнилося 37 років нашого подружнього життя. До цієї дати Іван не дожив три 

місяці...9 

___________________         
1 Публікація матеріалу під чужим прізвищем, звичайно когось з друзів-однодумців, за згодою остан-

нього. 
2 Доброокий,  с. 24. 
3 Український поет і публіцист, правозахисник. Був двічі репресований.                                                                                                                                          
4 Доброокий,  с. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                            
5 Там само, с. 43-44. 
6 Приміщення камерного типу. 
7 Штрафний ізолятор. 
8 Доброокий, с. 43-44.                                                                                                                                    
9 Там само, с. 22. 

МИХАЙЛИНА КОЦЮБИНСЬКА 
 

     Кандидат філологічних наук, автор багатьох літературознавчих праць і поетич-
них перекладів. Лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, премій імені Василя 
Стуса та О.Білецького. Одна з упорядників книги „Доброокий”. Автор передмови до книги 
Івана Світличного „У мене – тільки слово”, виданої у 1994 р. у Харкові. 

  
Навколо Світличного завжди відчувалася якась дивовижна аура людяності. Прізвище значуще: 

до нього люди зліталися, як метелики на світло. Для всіх – старших, ровесників, молодших – умів 
бути цікавим і потрібним. Головне в його людській характеристиці – моральна чіткість і надійність, 
дивовижне поєднання м’якості й доброти з незламністю у принципових питаннях. Очевидно, звідси і 
максимальний передбачений статтею термін ув’язнення, і заслання у віддалену гірську місцевість 
(абсолютно протипоказану людині з таким здоров’ям), і відмова комісувати його, тяжкохворого, за 
якісь півроку до закінчення терміну. Світличний ажніяк не був добрягою. Чітко диференціював і оці-
нював людей,  умів бути нещадним,  називав дурість дурістю,  брехню брехнею і зрадника зрадником.  
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Його рецензії-фейлетони – вбивчо їдучі. Його не тільки любили, а й ненавиділи, але при всьому тому 
– поважали. Навіть його тюремники 1.                                                                                                                                                       

    Людина серед людей... Таким був він не лише в рідному середовищі, а й у таборі, де його авто-
ритет не підлягав сумніву. Кримінальні злочинці й ті відчували це внутрішнє світло і під час етапу 
навіть допомагали цьому дивному „дідові” нести його важезні клунки з книжками...2 

     Навколо Світличного, де б він не був, якось відразу, мовби самі собою, громадилися книжки. 
Пам’ятаю його хатинку в Маймі на Алтаї, вщерть – так само, як і київське помешкання – заповнену 
книжками. Згадую й міліціонера, що здійснював нагляд за політичним засланцем і принагідно брав у 
нього щось почитати... Назавжди залишиться в пам’яті момент прощання з Іваном, ще здоровим (че-
рез місяць після мого від’їзду з Майми його розбив параліч): на тлі білопінних алтайських беріз лас-
кава усмішка і прощальний помах руки...3 

 М.Коцюбинська їздила до Майми на побачення з Іваном та Леонідою влітку 1981 року. Неза-
довго до того Івану Олексійовичу виповнилося п’ятдесят років. З різних кінців світу на його там-
тешню адресу надійшло понад 50 вітальних телеграм (зауваження упорядника. – Ред.). 

Іванові вдалося так змістовно й чисто, так по-людському прожити життя ще й тому, що поруч із 
ним завжди була гідна дружина, тверезий розум і безмежна відданість її ніколи не зраджували. Дру-
жина-декабристка, дружина-сподвижниця. І подвижниця... А ще доля подарувала йому гідну сестру – 
Надію Світличну, яка підхопила братову естафету й понесла її в світі...4      

___________________ 
                                                                                                                                         

1 Доброокий,  с. 110. 
2 Там само.  
3 Там само, с. 110-111. 
4 Там само, с. 111. 

ВІКТОР ІВАНИСЕНКО 
 

     Кандидат філологічних наук, літературознавець. Його перу належать цікаві розвідки 
з теорії літератури, критичні статті. Працював в інституті літератури, у видавництві „Укра-
їнська радянська енциклопедія”. 

                                 
     Що привертало до себе увагу у виступах Світличного? Глибока ерудиція, обізнаність із пробле-

мами естетики й теорії творчості? Безумовно, так. Майстерний аналіз, тонкий художній смак, блиску-
чий літературний стиль? Звичайно, всі ці риси нерядового таланту вражали самі собою на тлі тодіш-
нього маразму й запустіння в критиці. Але всі розуміли також, що йдеться про щось набагато важли-
віше, найістотніше – про звільнення художньої свідомості від безплідного компартійного догматизму, 
від отого, за висловом Ліни Костенко „шабашу фікцій”, що панував у літературі і в житті. 

     Не можу сказати, що Світличний говорив на повний голос, переходив межі розумної обережно-
сті в своєму розвінчуванні компартійної ідеології. Умови нерівного змагання із всесильною цензурою 
вимагали додержання певної тактики. Десь він тільки легенько підводив читача до самостійних ви-
сновків, апелював до здорового глузду, десь переходив на езопівську мову. Найчастіше ж діяв за ме-
тодою, яку можна б назвати „очевидне – неймовірне”. Вихоплюючи з потоку офіційної писанини най-
очевидніші зразки дрімучої дурості, безглуздя й абсурду, він тим самим влучав у саме осердя Систе-
ми 1. 

Й саме за такі дії,  таке ставлення  до тодішніх  можновладців останні люто ненавиділи 
Світличного, всіляко отруювали його життя (зауваження упорядника. – Ред.). 

Як працював Світличний – дослідник і критик літератури? Тут відзначу тільки одну його рису – 
при всій своїй зайнятості і перевантаженості роботою він ніколи не дозволяв жодної поспішності чи 
недбалості, поверхового ковзання по матеріалові. Праця над деякими літературознавчими проблемами 
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розтягувалась іноді на роки, чимало із задуманого так і не було здійснено. Він усе робив бездоганно і 
цим своїм правилом не поступався перед жодними обставинами. Шукав усе нових і нових джерел та 
фактів, відточував стиль до крайньої межі досконалости, а досконалість розумів як ясність, чіткість і 
загальнодоступність. Ненавидів псевдонауковість, сприймав її як обман і шахрайство 2.    

___________________ 
 

1 Доброокий,  с. 92-93. 
2 Там само, с. 97.  

ІВАН САВИЧ 
      

Випускник філологічного факультету Київського державного університету. Мешкав і 
вчителював у м. Старобільську. Поет, автор більш як двадцяти книжок. У 1948 р. був не-
законно засуджений до 25 років позбавлення волі. 

 
     Одного разу завів я розмову з шкільним товаришем, істориком Леонідом Олійником, який пра-

цював в Інституті історії Академії наук. Коли мова зайшла про письменників, Леонід почав різко кри-
тикувати їх: 

     – Усі ви – підлабузники. Скільки ви макулатурних віршів присвятили рябому вождеві! Ви й 
Хрущова прославляли, і брежнєвське варнякання вам до вподоби: генсек же! От якби ви всі були такі 
сміливі, як Іван Світличний! Не побоявся авторитету академіка, який не вилазить із високого дому! Та 
в порівнянні до Світличного цей Білодід просто сільський дядько. А Світличний – Людина!1 

      І.К.Білодід – відомий український мовознавець, академік Академій наук УРСР і СРСР 
(примітка упорядника. – Ред.).  

– А ти знаеш, Льоню, що він живе поряд з тобою, на Уманській?  
– Та невже? Давай підемо, я хочу йому руку потиснути. 
І ось ми в кабінеті Івана Олексійовича. Власне, це не кабінет, а бібліотека з високими стелажами. 

Господар сидів між двома стелажами біля невеличкого столу, на якому горою лежали якісь книги й 
купа списаних і чистих аркушів паперу. 

     Леонід сказав: 
     – Ви даруйте, Іване Олексійовичу, що ми без попередження увірвалися до Вас, перервали Вашу 

працю. Мені дуже хочеться потиснути Вашу руку, подякувати Вам за Ваш труд, Вашу сміливість. 
     Вони міцно потиснули один одному руки. 
     На вулиці Леонід, не зважаючи на перехожихз, казав: 
     – Це – Людина, це – Подвижник. Це драгоманівський, герценівський характер і талант. Ми тіль-

ки тоді доб’ємося чогось доброго, коли всі станемо такими людьми 2.  
      

Таким, до речі, прагнув бути й сам Іван Савич. Не раз діставав від партійних чиновників 
стягнення за „ідеологічно невитримані вірші” (зауваження упорядника. – Ред.). 

___________________ 
 

1 Доброокий,  с. 175-176. 
2 Там само. 
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Н.Г.ЩЕПОТІНА 
 

БАТЬКІВ СЛІД – КВІТИ НА „МЕЖІ” 
 
 

     Тримаю в руках невеличку фотографію. Зображена на ній 
брава молода людина у військовому одязі – мій батько, Григорій 
Тихонович Бугайов. Дивлюся на нього й занурююся у спогади... 

     Народився тато ранньою весною 1903 року в місті на Лугані 
в сім’ї возія, який займався ще й сільським господарством. Зараз 
діда могли б називати фермером, а тоді навіть слова такого ніхто з 
нас не знав. Працювала родина багато, а жила бідно, молилися на 
кожну копійку. З дев’яти років пішов у заробітчани й батько. 
Навчався ремеслу спочатку в кондитерській, а потім у палітурній 
майстерні. Самотужки опанував абетку, й відтоді навчання стало 
стрижнем усього його подальшого життя. 

     У 1921 році, коли татусеві виповнилося вісімнадцять років, 
від голоду й хвороб водночас пішли з життя його батьки. 
Залишившись старшим у сім’ї, перебрав на себе усі турботи про 
молодших сестер – дев’ятирічну Ніну та Іринку, якій тільки-но 
виповнилося чотирнадцять. 

     Справ виявилося – вище голови. Пішов працювати на 
емальзавод, вступив до комсомолу, записався на робітфак. І як не 
скрутно доводилося, встигав скрізь. Старанна робота, 
винахідливість у громадських справах, жадоба знань не лишилися 
непоміченими. У 1927 році батька направили навчатися до 
Харківського Комуністичного університету ім. Артема. Почав опановувати ази журналістики, на дру-
гому курсі був обраний секретарем факультетської парторганізації. Побрався з Катериною Грибано-
вою, своєю давньою знайомою, і в 1929 році відчув радість батьківства. Назвали первістка, тобто ме-
не, Ніною. 

     Вихорем пролетів час навчання. Разом з дипломом одержав призначення на будівництво Дніпре-
льстану. Одразу ж жадібно занурився в клопітливу газетну роботу, пишався рядком у службовому 
посвідченні: „Літпрацівник”. В міру професійного зростання діставав більш відповідальні посади. 

     А в 30-х роках стався несподіваний поворот на життєвій стежині. Одного дня батько повернувся 
з роботи дуже збудженим і сказав, що його запросив до себе секретар обкому партії (тоді ми жили на 
Полтавщині) і запропонував поїхати тимчасово на село. Ті, хто читав роман Михайла Шолохова „Під-
нята цілина”,  знають, що це таке. Городяни їхали на село, щоб своєю організованістю, високою сві-
домістю допомагати селянам долати перепони на шляху колективізації. В такому дусі й вів розмову з 
татом партійний керівник. Закінчив її обнадійливо: ”Виконаєш доручення – одержиш орден!” 

     Того ж дня батьки почали складати речі у валізи. 
     Поїхали ми всією сім’єю до радгоспу імені Чапаєва у тодішньому Баляснянському районі. 
     Там я вперше почула слово „межа”, та тільки з часом усвідомила, що саме означає воно. Межі на 

радгоспних землях під загрозою репресій розпахали колишні господарі наділів. А хто ліквідує їх у 
свідомості селян – межі між всмоктаною з молоком матері психологією дрібного власника і 
нав’язуваними більшовицькою владою засадами колективізму? Хто посіє на межі квіти нового життя? 

     Вогник у віконечку нашої оселі світився далеко за північ. Ми всі спали, а тато сидів за столом – 
читав, писав, думав...                                                                                                                                           

     Радгоспне керівництво  запропонувало шефу з міста зміцнювати дисципліну й наводити порядок 
на свинофермі, що перебувала у вкрай занедбаному стані. При першій же зустрічі з тваринниками 
батько прочитав в очах людей, як потім розповідав мені, німе запитання: ”З чого ж почнеш, начальни-
ку, керівництво нами?”                                                                                                                                              

     Почав з такого, що нікому й наснитися не могло. Що являла собою тоді та ферма? Два ряди  при-
земкуватих приміщень для тварин з дорогою проміж ними. Взимку дорога вкривалася льодовою кір-

Г.Т.Бугайов. 
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кою, а в міжсезоння потопала в багні й смороді. Місцеві з таким звиклися й ні про які зміни навіть 
думати не хотіли. А батько подумав і повів справу так, що вже через два роки до „чапаєвських” сви-
нарів стали приїжджати за досвідом тваринники з сусідніх господарств. Й дивувалися не стільки зрос-
лій якості продукції (тут з успіхом почали вирощувати беконних свиней), скільки загальним виглядом 
території свиноферми. Завдяки батьковим турботам перетворилася вона на ... справжній квітник. На 
численних клумбах, проміж газонів,  з весни до осені буяли портулак, левконії, ротики, настурція, 
петунія, улюблені батьком пахучий тютюн і нічна фіалка... Й тепер, варто лиш забажати, бачу в уяві їх 
у всій красі, чую їх неповторні запахи... 

     Зрозуміло, було наведено і повний порядок з виконанням плану. Отут би й згадати секретареві 
обкому про обіцяний орден! Та сталося зовсім інше, батька...  запроторили до тюрми. 

     Що ж трапилося?  
     Вступив у свої права недоброї пам’яті тридцять сьомий рік. Піднімалася нова хвиля репресій, 

люди стали страхатися одне одного. Бо щодня дізнавалися про арешти „ворогів народу”. Докотилася 
зловісна хмара й до радгоспу імені Чапаєва. Повезли в небуття у „чорному воронку” директора госпо-
дарства Гирича. Досі пам’ятаю невтримний плач його дітей, з якими приятелювала... 

     А невдовзі постукала біда й у двері нашої оселі. Повертаючись з партзборів, на яких виключали з 
партії чергового „відступника”, батько став учасником небезпечної розмови. Пролунали слова про те, 
що справжніми вождями Жовтня були Ленін, Троцький і Зинов’єв, а Сталіна знали тоді як революціо-
нера „середньої руки”. Наступного дня про подробиці розмови дізналися в органах НКВС і кваліфіку-
вали їх як злобний наклеп на вождя народів. 

     Далі події розгорталися блискавично: позачергові партійні збори, гнівні виступи промовців, ви-
ключення батька з лав ВКП(б), подання справи до суду. 28 березня 1938 року Полтавський обласний 
суд оголосив вирок: п’ять років позбавлення волі. Не відчуваючи за собою ніякої провини, батько 
написав касаційну скаргу. І вкривалася б вона довгі роки, як і тисячі подібних, архівним пилом, коли б 
не сталася саме тоді заміна керівництва НКВС. Місце наркома, що звільнилося після усунення з поса-
ди М.І.Єжова, посів новий сталінський ставленик Л.П.Берія. Почалася кампанія по перевірці ведення 
слідчих справ осіб,  які притягалися  до відповідальності за політичними мотивами. З огляду на таке 
17 серпня 1939 року Судова колегія Верховного суду УРСР ухвалила: 

„Постанова 
     Касскаргу Бугайова Григорія Тихоновича задовольнити. Вирок облсуду скасувати і спра-

ву… припинити. Бугайова Григорія Тихоновича з-під варти звільнити. 
     Рішення остаточне”. 
 
     Після звільнення батько нічого про свою справу нам, рідним, не розповідав. Гадаю, тому, що на 

вимогу „органів” дав відповідну підписку. Дізналася про все це я лише в 2001 році, коли мені дозво-
лили ознайомитися з архівною справою 99-с (УСБУ в Полтавській області), на обкладинці якої значи-
лося батькове прізвище.                                                                                                                                                                                                                                                                           

     ... Одразу ж після арешту батька мама поїхала з Полтавщини до Луганська. Так порадив їй при 
побаченні тато. Аби уникнути можливих допитів чи навіть покарань. Та разом з нами „поїхала” й не-
добра слава. Я навчалася у другому класі школи №11. І от одного разу, коли я бавилася з однокласни-
цями, сусіда по парті вказав на мене пальцем і прокричав: „Не грайтеся з нею. Вона – дочка ворога 
народу!”. Вчителька присоромила „викривача”, сказала учням, що в нашій країні діти за батьків не 
відповідають. Але слово, відомо, не горобець, вилетить – не впіймаєш. Побоюючись повторень подіб-
ного, мати відвезла нас, дітей, подалі від гріха, до свого брата, що жив у Краснодарському краї.  

     Там і відшукав нас батько після звільнення. 
     Тоді ж батькові повернули партквиток і призначили директором постоялого двору у Кременчуці. 

Там ми прожили до березня 1941 року. Після повернення до Луганська батько працював лектором-
міжнародником у лекторській групі обкому партії. 

     З початком Великої Вітчизняної – батько в лавах діючої армії. Закінчив ратний шлях у Берліні. 
Був нагороджений орденами Вітчизняної війни і Червоної Зірки, медалями „За відвагу”, „За бойові 
заслуги”, якими особливо пишався, та іншими. Після перемоги залишився в армії, служив в одній із 
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зенітних частин. Демобілізувався у 1953 році, і ми знов, тепер уже назавжди повернулися до Лугансь-
ка. Тут батько працював за своєю основною професією – газетярем. 

     Довгий час батько уникав будь-яких розмов про репресії, жертвою яких став цілком випадково, 
нічого не розповідав про період свого перебування за ґратами. Деякими спогадами поділився лише з 
настанням „відлиги”. З повагою говорив про кількох своїх однокамерників, порядних, високоосвіче-
них людей. Спілкування з ними скрашувало, здавалося, нескінченні дні ув’язнення. Разом з іншими 
вирішував логічні задачі й кросворди (складали їх самі), навчився грати у шахи... 

 

Перші сторінки касаційної скарги Г.Т.Бугайова від 28 березня 1939 року  
і ухвали Верховного суду УРСР від 17 серпня 1939 року. 
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     Коли одного разу я спитала, чи били його на допитах, відповів ухильно: "Намагалися". Та про-
звучали ті слова невпевнено. Думаю, просто соромився говорити мені про знущання над собою. Напе-
вно, вважав таке непедагогічним. 

     Як можу судити сьогодні з висоти прожитих років, батько був доброю, чесною, поважливою до 
інших людиною. Ніколи не принижувався перед начальством, говорив завжди лише те, що думав. 
Часто собі на шкоду. Запам’яталося таке. Редагуючи багатотиражну газету Луганського верстатобуді-
вного заводу, надрукував статтю "Порочне планування", в якій містилася різка критика на адресу мі-
ністерства. За це  звільнили з роботи, але невдовзі батько добився поновлення на тій же редакторській 
посаді.  

     Останнім часом працював редактором газети "Артемовец" на емальзаводі, де колись починав 
своє трудове життя. Довгий час збирав матеріали з історії підприємства, які склали основу заводсько-
го музею. Став його першим директором на громадських засадах. 

 
     ... У 1955 році ще молодий і повний сил Григорій Бугайов заходився зводити для своєї сім’ї но-

вий дім. Зараз у ньому мешкає четверте покоління. Під дахом батькової оселі й досі витають його 
добрий дух, його суворі і ясні життєві переконання.  
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Е 
ЕБЕРГАРТ Адольф Андрійович, 1897 р. 

народження, с. Габрівка Пулинського р-ну 
Київської обл., німець, освіта початкова. Проживав 
у смт Марківка, колгоспник к-пу ім. Ворошилова. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 січня 1938 
року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 
1989 році. 
         ЕВАЛЬД Альберт Августович, 1909 р. 
народження, с. Кам'яний Брiд Баранiвського р-ну 
Київської обл., нiмець, освіта початкова. Проживав 
у с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Шевченка. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕГЛЕ Фердiнанд Карлович, 1901 р. 
народження, Латвiя, латиш, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, сталевар з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 14 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЕДАМУС Отто Августович, 1883 р. 
народження, с. Улянiвка Житомирського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Сватове, сторож психлiкарнi. Донецьким 
обласним судом 20 квiтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЕДЕЛЬ Едмунд Емiльович, 1918 р. 
народження, с. Киселiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта середня. Проживав у 
с. Тепле Станично-Луганського р-ну, тракторист к-
пу iм. Артема. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕЙЗЕН (ЕЙЗIН) Герман Едуардович, 1897 
р. народження, к. Нейгейм Мархлевського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Осикове Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-
пу "Днiпрельстан". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 30 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕЙЗЕН Густав Едуардович, 1911 р. 
народження, к. Нейгейм Мархлевського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Гладкове Бiлокуракинського р-ну, колгоспник 
к-пу "Днiпрельстан". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕЙЗIН Август Едуардович, 1893 р. 
народження, Чуднiвський р-н Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Лозно-
Олександрiвка Бiлокуракинського р-ну, тесляр к-пу 
"Молот". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕЙЗIН Юлiус Едуардович, 1897 р. 
народження, к. Нейгейм Мархлевського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Гладкове Бiлокуракинського р-ну, комiрник к-
пу "Днiпрельстан". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 31 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕЙНВЕРТ Валентин Фрiдрiхович, 1891 р. 
народження, к. Генрикiвка Миропiльського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Первомайськ Сватiвського р-ну, колгоспник к-
пу iм. Шевченка. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.   
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕЙСМОНТ Антон Якович, 1908 р. 
народження, с. Берездiв Берездiвського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Ясенiвський Ровенькiвської 
мiськради, вантажник шахти № 33-37. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЕЙСМОНТ (ЕСМОНТ) Бачко Павлович, 
1870 р. народження, с. Кам'яний Брiд Баранiвського 
р-ну Київської обл., українець, неписьменний. 
Проживав у смт Бiлокуракине, конюх 
райздороввiддiлу. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 12 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЕЙСМОНТ Дмитро Якович, 1897 р. 
народження, с. Берездiв Берездiвського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Рафайлiвка Антрацитiвського р-ну, 
бригадир к-пу iм. Сталiна. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    
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ЕЙСМОНТ Станiслав Iванович, 1895 р. 
народження, с. Кам'яний Брiд Баранiвського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Лизине Бiлокуракинського р-ну, грабар на 
будiвництвi залiзничної магiстралi Москва-Донбас. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 8 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЕЙСМОНТ Тимофiй Степанович, 1890 р. 
народження, с. Лодзянiвка Полонського р-ну 
Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, сторож тресту 
"Луганськжитлобуд". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 20 червня 1946 року засуджений до 5 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЕЙСМОНТ Томаш Балюкович, 1916 р. 
народження, с. Кам'яний Брiд Баранiвського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
смт Бiлокуракине, робiтник пункту "Заготзерно". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЕЙСТРАХ Едмунд Едуардович, 1900 р. 
народження, к. Лодзянiвка Полонського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Шапран Новопсковського р-ну, столяр к-пу iм. 
Кагановича. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
16 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ЕЙСФЕЛЬД Анна Iванiвна, 1871 р. 
народження, с. Веселе Синельникiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в м. Ровеньки, домогосподарка. 
Арештована 3 вересня 1941 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 18 вересня 1941 року 
справу припинено за вiком пiдслiдної, з-пiд варти 
звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЕЙСФЕЛЬД Бенiамiн (Володимир) 
Iванович, 1912 р. народження, м. Ровеньки, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Ровеньках, десятник 
шахти № 28-29. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 14 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЕЙСФЕЛЬД Василь Iванович, 1890 р. 
народження, с. Андрiївка Магдалинiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта середня. 
Проживав у м. Попасна, шкiльний учитель. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 23 
серпня 1937 року.  Реабiлiтований у 1958 роцi.       

ЕЙСФЕЛЬД Вольдемар Готлiбович, 1905 р. 
народження, с. Веселе Синельникiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, вантажник зал.ст. Попасна. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
26 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЕЙСФЕЛЬД Готлiб (Богдан) Венiамiнович, 
1904 р. народження, с. Романiвка 
Синельникiвського р-ну Днiпропетровської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Олександропiлля Попаснянського р-ну, рахiвник к-
пу "Прогрес". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 23 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЕЙСФЕЛЬД Євген Iванович, 1909 р. 
народження, м. Ровеньки, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у Ровеньках, не працював. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 14 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ЕЙСФЕЛЬД Йоганн Йоганнович (Іван 
Іванович), 1899 р. народження, с. Йосипiвка 
Новомосковського р-ну Днiпропетровської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Прогрес 
Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу iм. К. Маркса. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЕЙСФЕЛЬД Микола Олександрович, 1912 
р. народження, с. Прогрес Кремiнського р-ну, 
нiмець. Проживав у с. Олексiївка Новоайдарського 
р-ну, комбайнер к-пу iм. Куйбишева. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕЙСФЕЛЬД Михайло Федорович, 1902 р. 
народження, с. Романiвка Синельникiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, кочегар депо Попасна. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕЙСФЕЛЬД Олександр Готлiбович, 1910 р. 
народження, к. Марiєнфельд Синельникiвського р-
ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Олександропiлля 
Попаснянського р-ну, слюсар зал.ст. Попасна. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 
1938 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЕЙСФЕЛЬД Олександр Iванович, 1883 р. 
народження, с. Андрiївка Магдалинiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Комишуваха Попаснянського р-ну, 
робiтник крейдяного кар'єру. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 29 листопада 1937 
року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕЙСФЕЛЬД Олександр Iванович, 1904 р. 
народження, с. Веселе Синельникiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, завгосп к-пу iм. XVI 
партз'їзду. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 26 лютого 1934 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕЙСФЕЛЬД Ольга Фрiдрiхiвна, 1911 р. 
народження, к. Берестова Артемiвського р-ну 
Донецької обл., нiмкеня, освiта середня. Проживала 
в с-щi Новоукраїнка Ровенькiвської мiськради, 
шкiльна вчителька. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 18 листопада 1942 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ЕЙСФЕЛЬД Фрiдрiх Iванович, 1883 р. 
народження, с. Йосипiвка Новомосковського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Прогрес Кремiнського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. К. Маркса. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 22 вересня 1937 року засуджений 
до розстрiлу.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЕЙСФЕЛЬД Фрiдрiх Михайлович, 1893 р. 
народження, с. Веселе Синельникiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацитi, вагонник шахти № 3-4. 
Репресований двiчi. Постановою Судової "трiйки" 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 25 лютого 1934 року 
висланий на 3 р. за межi України. 18 листопада 
1942 року Особливою нарадою при НКВС СРСР 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1990 роках. 

ЕЙСФЕЛЬД Фрiдрiх Олександрович, 1898 
р. народження, с. Йосипiвка Новомосковського р-
ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Прогрес Кремiнського р-
ну, колгоспник к-пу iм. К. Маркса. Донецьким 
обласним судом 4 червня 1937 року засуджений до 
6 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЕЙСФЕЛЬД Якiв Якович, 1906 р. 
народження, к. Марiєнфельд Синельникiвського р-
ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Попасна, шорник 
сiльгоспбази вiддiлу робiтничого постачання зал.ст. 
Попасна. Репресований двiчi. Арештований 17 
грудня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. 25 
лютого 1934 року Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР засуджений до 3 р. позбавлення волi 
умовно. Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 i 1989 
роках.   

ЕЙТЕНЕЄР Генрiх Людвiгович, 1897 р. 
народження, с. Тирсянка Новомиколаївського р-ну 
Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, возiй житлової дистанцiї 
зал.ст. Попасна. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 21 жовтня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕЙТЕНЕЄР Теодор Якович, 1905 р. 
народження, х. Балабанов, Мiллеровський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
робiтник з-ду iм. Косiора. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕЙТЕНЕЄР Фрiдрiх Iванович, 1878 р. 
народження, к. Липова Артемiвського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Золоте Первомайської мiськради, робiтник 
шахти "Карбонiт". Арештований 14 листопада 1935 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 
червня 1936 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЕЙТЕНЕЄР (ЕЙТЕНЕЙЕР) Фрiдрiх 
Фрiдрiхович, 1883 р. народження, к. Альт-Нассау 
Мелiтопольського р-ну Запорiзької обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
кучер кiнного двору шахти iм. Мельникова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЕЙТНЕР Федiр Федорович, 1916 р. 
народження, Ямський р-н Донецької обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м. Гiрське 
Первомайської мiськради, змiнний майстер шахти 
№ 1-2 "Гiрська". Особливою нарадою при НКВС 

СРСР 21 листопада 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕЙХВАЛЬД (ЕЙХВЕЛЬД) Пилип 
Християнович, 1897 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 8 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЕЙХВЕЛЬД Еммануїл Пилипович, 1914 р. 
народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
кол.с. Мирське Благiвської сiльради Ровенькiвської 
мiськради, облiковець тракторної бригади к-пу 
"Червона хвиля". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЕЙХОРСТ Арнольд Адольфович, 1909 р. 
народження, с. Кутузiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Свiтле Старобiльського р-ну, столяр 
зернорадгоспу iм. Ворошилова. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЕКЗАРХО Василь Савелiйович (Савич), 
1878 р. народження, с. Чермалик Марiупольського 
р-ну Донецької обл., грек, освiта початкова. 
Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, 
сторож хлiбозаводу. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ЕКЗАРХО Iван Савич, 1892 р. народження, 
с. Чермалик Марiупольського р-ну Донецької обл., 
грек, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна 
Стахановської мiськради, рахiвник бази 
"Донпромторгу". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЕКК Аркадiй Миколайович, 1869 р. 
народження,  нiмець. Проживав у м. Старобiльську, 
виконуючий обов'язки начальника повiтового 
кримiнально-розшукового вiддiлу. Старобiльською 
повiтовою ЧК 18 березня 1919 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЕКК Самiйло Iванович, 1896 р. народження, 
Польща, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. 
Попасна, склодув склозаводу "Червоний скляр". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЕККАРТ Iван Кiндратович, 1879 р. 
народження, к. Лайве, Самарська губернiя, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
моторист вугiльного складу шахти "Чорноморка". 
Арештований 9 сiчня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 10 лютого 1932 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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ЕКРОТ (ЕКРОД) Iван Людвiгович 
(Лук'янович), 1897 р. народження, Одеська обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. 
Перевальську, грубник житлового вiддiлу шахти 
"Никанор". Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕЛЛАНСЬКИЙ Онисим Митрофанович, 
1886 р. народження, с. Авдiївка Чернiгiвського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта вища. 
Проживав у м. Алчевську, вчитель СШ № 7. 
Луганським обласним судом 10 липня 1941 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЕЛЬКСНIН Леонiд Йосипович, 1906 р. 
народження, м. Рига, Латвiя, латиш, освiта 
початкова. Проживав у м. Сватове, слюсар зал.ст. 
Сватове. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 24 
лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЕЛЬСНЕР Олександр Йосипович, 1899 р. 
народження, с. Шамраївка Бiлоцеркiвського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Красний Луч, головний механiк шахти № 16. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 13 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

ЕЛЬФБЕРГ Олександр Олександрович, 
1914 р. народження, м. Одеса, нiмець, освiта вища. 
Проживав у м. Красний Луч, iнженер-технолог 
машзаводу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
18 лютого 1943 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЕЛЬФЕРТ Томаш Вiкторович, 1900 р. 
народження, с. Кам'яний Брiд Баранiвського р-ну 
Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у с. 
Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-
пу iм. Шевченка. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕЛЬЯНД Рейнгольд Адольфович, 1921 р. 
народження, к. Нейгейм Мархлевського р-ну 
Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Нянчине Бiлокуракинського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Петровського. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕЛЯНТ Адольф Iванович, 1877 р. 
народження, с. Пулино Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, неписьменний. Проживав у с. Нянчине 
Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Петровського. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕМIН-IЛЬМАН Венiамiн Борисович. 
Проживав у м. Луганську, вчитель французької i 
англiйської мов. Луганською мiською i повiтовою 
ЧК 12 лютого 1919 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЕМIШ Карпо (Карл) Iванович, 1910 р. 
народження, м. Синельникове Днiпропетровської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Олександропiлля Попаснянського р-ну, тракторист 
к-пу "Прогрес". Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 14 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЕНГЕЛЬ Карл Карлович, 1906 р. 
народження, к. Равнополь Матвєєво-Курганського 
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Азарiвка 
Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу iм. Тельмана. 
Репресований двiчi. 29 вересня 1933 року 
арештований за звинуваченням у шпигунствi та 
причетностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 29 
грудня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
12 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований в обох справах  у 1965 роцi. 

ЕНГЕЛЬКЕ Бенiамiн Бенiамiнович, 1897 р. 
народження, с. Кам'янське Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Першозванiвка Лутугинського р-ну, 
колгоспник к-пу "21-а рiчниця РСЧА". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 12 серпня 
1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 16 вересня 1941 року. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

ЕНГЕЛЬКЕ Еммануїл Фрiдрiхович, 1913 р. 
народження, с. Переможне Лутугинського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Переможному, колгоспник к-пу iм. Димитрова. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕНГЕЛЬКЕ Iван Пантелеймонович, 1894 р. 
народження, с. Кам'янське Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Азарiвка Лутугинського р-ну, без 
певного мiсця роботи. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого 1934 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕНГЕЛЬКЕ Фрiдрiх Бенiамiнович, 1888 р. 
народження, с. Кам'янське Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Переможне Лутугинського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Шмiдта. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕНГЕЛЬКЕ Якiв Бенiамiнович, 1906 р. 
народження, с. Кам'янка Лутугинського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi Азарiвка 
Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу iм. Тельмана. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЕНГЛЕР Iван Мартинович, 1907 р. 
народження, с. Трудове Новоайдарського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, 
слюсар хiмкомбiнату. Репресований двiчi. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 серпня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 7 
червня 1950 року постановою Особливої наради 
при МДБ СРСР висланий за межi України.  
Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.    

ЕНГЛЕР Йосип Онуфрiйович, 1890 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, майстер-склодув з-ду 
"Червоний скляр". Луганським обласним судом 21 
липня 1939 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. 17 жовтня 1939 року Судовою колегiєю 
Верховного суду УРСР задоволено касацiйну 
скаргу звинувачуваного: вирок скасовано, справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1939 роцi.    

ЕНГЛЕР Мартин Iванович, 1880 р. 
народження, Люксембурзький р-н Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, 
робiтник центральної лабораторiї хiмкомбiнату. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЕНГЛЕР Микола Павлович, 1904 р. 
народження, с. Трудове Новоайдарського р-ну, 
нiмець. Проживав у Трудовому, колгоспник к-пу 
"Роте Октобер". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 11 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕНГЛЕР Франц Онуфрiйович, 1907 р. 
народження, с. Дерманка Соснiвського р-ну 
Рiвненської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, майстер-склодув 
склозаводу "Червоний скляр". Арештований 11 
листопада 1937 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 8 березня 1939 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЕНГЛЕР Фрiдрiх Павлович, 1895 р. 
народження, с. Переможне Новоайдарського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Переможному, колгоспник к-пу "Роте Октобер". 
Арештований 3 вересня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 травня 
1942 року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1969 роцi.    

ЕНДЕБЕРЯ Iван Сергiйович, 1904 р. 
народження, с. Рай-Олександрiвка Слов'янського р-
ну Донецької обл., нiмець, освiта вища.  Член 
ВКП(б) у 1926-1939 рр. Проживав у м. Луганську, 
викладач iсторiї школи № 53. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 11 жовтня 1939 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 
роцi.    

ЕНДЕРТ Фрiдрiх Густавович, 1895 р. 
народження, с. Острiвка Володарського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Новоборове Старобiльського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Литвинова. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕНЕС Олександр Йосипович, 1906 р. 
народження, Бiюк-Онларський р-н Кримської 
АРСР, нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Спiрне Попаснянського р-ну (згодом  
Артемiвського р-ну Донецької обл.), возiй радгоспу 
"Спiрне". Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 8 червня 1932 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕПШТЕЙН Йосип Адольфович, 1893 р. 
народження, с. Братське Братського р-ну Одеської 
обл., єврей, освiта середня. Проживав у м. 
Луганську, завiдуючий мiськфiнвiддiлом. 
Арештований 1 липня 1938 року за звинуваченням 
у приналежностi до антирадянської 
правотроцькiстської органiзацiї. 23 серпня 1938 
року справу припинено за смертю пiдслiдного.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЕПШТЕЙН Хаїм Меєрович (Тимофій 
Маркович), 1915 р. народження, с. Леніно 
Горецького р-ну Могильовської обл., Білорусь, 
єврей, освіта вища. Проживав у с. Розспасіївка 
Троїцького р-ну, не працював. Військовим 
трибуналом військ НКВС Українського військового 
округу 26 травня – 2 червня 1943 року засуджений 
до розстрілу. Страчений 24 липня 1943 року. 
Реабілітований у 1994 році. 

ЕРДЕЛI Костянтин Володимирович, 1883 р. 
народження, м. Кишинiв, Молдова, росiянин, освiта 
вища. Проживав у м. Перевальську, головний 
iнженер рудоуправлiння "Паркомуна". 
Арештований 20 березня 1928 року за 
звинуваченням у шкiдницькiй дiяльностi. 2 червня 
1928 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЕРКЕ Адольф Карлович, 1890 р. 
народження, с. Кобиляки Володарського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, тесляр 
пункту "Заготзерно". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕРЛЕНБУШ Володимир Федорович, 1901 
р. народження, с. Альтенах Молочанського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта середня. 
Проживав у кол.с. Мирське Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, шкiльний учитель. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

ЕРЛIХ Абрам Iванович, 1899 р. народження, 
с. Прогрес Кремiнського р-ну, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у Прогресi, конюх к-пу iм. К. 
Маркса. Арештований 29 серпня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 
з воєнним станом  етапований углиб країни. 27 
листопада 1941 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного.  Реабiлiтований у 1967 роцi.    

ЕРЛIХ Василь Васильович, 1906 р. 
народження, с. Йосипiвка Новомосковського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Олександропiлля Попаснянського р-
ну, бригадир к-пу "Прогрес". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    
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ЕРЛIХ Василь Iванович, 1909 р. 
народження, с. Йосипiвка Новомосковського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Прогрес Кремiнського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. К. Маркса. Луганським 
обласним судом 30 серпня 1941 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1966 
роцi.    

ЕРЛIХ Володимир Олександрович, 1918 р. 
народження, с. Йосипiвка Новомосковського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Комишуваха Попаснянського р-ну, 
тесляр вагоноремонтного з-ду. Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 9 лютого 1939 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЕРЛIХ Iван Iванович, 1905 р. народження, х. 
Єгорiвка, Днiпропетровська обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Попасна, слюсар з-ду 
"Металiст". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 8 
серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 12 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЕРЛIХ Марiя Володимирiвна, 1922 р. 
народження, м. Луганськ, єврейка, освiта н/середня. 
Проживала в Луганську, слюсар з-ду № 7 
Тсоавiахiму. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 10 лютого 1942 року засуджена до 
розстрiлу. Вирок виконано 23 березня 1942 року. 
Реабiлiтована у 1964 роцi.    

ЕРЛIХ Олександр Олександрович, 1895 р. 
народження, с. Йосипiвка Новомосковського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, тесляр вагоноремонтного 
з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 
серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 23 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

ЕРЛIХ Олександр Фрiдрiхович, 1904 р. 
народження, с. Йосипiвка Новомосковського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Комишуваха Попаснянського р-ну, 
завгосп селищної лiкарнi. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 12 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу.   Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕРЛIХ Петро Фрiдрiхович, 1910 р. 
народження, с. Йосипiвка Новомосковського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Комишуваха Попаснянського р-ну, 
возiй Комишуваського сiльпо. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 12 жовтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕРЛIХ Християн Васильович, 1909 р. 
народження, с. Йосипiвка Новомосковського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Олександропiлля Попаснянського р-
ну, конюх к-пу "Прогрес". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 21 листопада 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЕРНСТ Адольф Iванович, 1895 р. 
народження, к. Софiєнфельд, Днiпропетровська 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Трудове Новоайдарського р-ну, завiдуючий 
молочною фермою к-пу "Роте Октобер". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 31 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1964 роцi.    

ЕРНСТ Єлизавета Iванiвна, 1890 р. 
народження, х. Штейн, Харкiвська обл., нiмкеня, 
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, 
домогосподарка. Арештована 11 вересня 1937 року 
як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у 
зрадi Батькiвщини. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЕРНСТ Iван Iванович, 1884 р. народження, 
к. Розенталь, Катеринославська губернiя, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
робiтник новопаровозного цеху з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 
вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЕРНСТ Якiв Iванович, 1896 р. народження, 
к. Софiєнфельд, Днiпропетровська обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с. Трудове 
Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу "Роте 
Октобер". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕРОР Василь Дмитрович, 1894 р. 
народження, Сербiя, серб, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, охоронник пожежно-
сторожової охорони. Луганським обласним судом 
26 липня 1941 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЕРТМАН Арвід Мартинович, 1925 р. 
народження, м. Лисичанськ, латиш, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, електрик 
паливної бази. Арештований 6 лютого 1942 року за 
недоносительство. 12 березня 1942 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом 12 армiї. 
Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ЕРТМАН Мартин Федорович, 1900 р. 
народження, Латвiя, латиш, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, механiк радгоспу 
"Гiрник" № 3. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
1 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 14 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЕРТУСС Якiв Готлiбович, 1875 р. 
народження, Коростенський р-н Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Шахове 
Троїцького р-ну, робiтник залiзничної магiстралi 
Москва-Донбас. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕРШТЕЙН Гуго Фрiдрiхович, 1912 р. 
народження, к. Романовка Благоварського р-ну, 
Башкирська АРСР, Росiйська Федерацiя, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с. Сабiвка 
Слов'яносербського р-ну, колгоспник к-пу 
"Комiнтерн". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
12 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЕРШТЕЙН Фрiдрiх Йоганнович, 1880 р. 
народження, Херсонська губернiя, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Гайове Лутугинського р-
ну, бригадир 619-ї шляхової дiльницi "Автодору". 
Репресований двiчi. Арештований 21 грудня 1936 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 
лютого 1937 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
25 серпня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований вiдповiдно у 
1994 i 1989 роках.   

ЕРШТЕЙН Фрiдрiх Фрiдрiхович, 1909 р. 
народження, м. Уфа Башкирської АРСР, Росiйська 
Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. 
Кiровську, колгоспник к-пу iм. Комiнтерну. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЕСАУЛЕНКО Захар Андрiйович, 1888 р. 
народження, с. Єлизаветiвка Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав в 
Єлизаветiвцi, без певних занять. Арештований 6 
березня 1931 року за звинуваченням в 
контрреволюцiйнiй агiтацiї. 26 червня 1931 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЕСАУЛЕНКО Олександр Андрiйович, 1898 
р. народження, смт Маломиколаївка 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Штерiвка 
Краснолуцької мiськради, бригадир електрикiв 
Штердресу. Арештований 7 серпня 1933 року за 
звинуваченням у причетностi до шкiдницько-
диверсiйного та шпигунського осередку. 31 сiчня 
1934 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЕСАУЛЕНКО Павло Пилипович, 1883 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у м. Рубiжне, 
сторож контори "Головмолоко". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕСАУЛОВ Дмитро Трохимович, 1879 р. 
народження, смт Талове Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Таловому, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ОДПУ вiд 17  травня 1929 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

ЕСАУЛОВА Олександра Георгiївна, 1916 р. 
народження, с. Бондарiвка Маркiвського р-ну, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в м. 
Луганську, рахiвник заводоуправлiння з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 20 липня 1944 року 
засуджена до 7 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 
1993 роцi.    

ЕСКЕ Адольф Петрович, 1909 р. 
народження, с. Старокутове Новоград-Волинського 
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Шахове Троїцького р-ну, робiтник 
радгоспу "Привiлля". Донецьким обласним судом 
4-5 березня 1937 року засуджений до розстрiлу. 17 
квiтня 1937 року Верховним судом УРСР розстрiл 
замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1967 роцi.    

ЕСКЕ Альберт Стефанович, 1899 р. 
народження, с. Сорочин Баришiвського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Курячiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Бiльшовик України". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕСЛIНГЕР Карл Христофорович, 1894 р. 
народження, к. Грослiбенталь, Одеська обл., 
нiмець, освіта середня. Проживав у м. Луганську, 
виконроб "Культбуду". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЕССЕРТ Еммануїл Фрiдрiхович, 1897 р. 
народження, к. Вольфдорф Молочанського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта середня. 
Проживав у м. Красний Луч, учитель нiмецької 
мови. Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 20 лютого 1934 року ухвалено 
постанову про вислання на 3 р. за межi України. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1961 i 1992 роках. 

ЕССЕРТ Целестина Йосипiвна, 1905 р. 
народження, к. Дудникове Запорiзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в м. Красний Луч, колгоспниця к-пу iм. 
Тельмана. Арештована 20 листопада 1937 року як 
соцiально небезпечний елемент. 27 лютого 1938 
року з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 
роцi.    

ЕССКЕ (ЄССКЕ) Самiйло Якович, 1880 р. 
народження, с. Майдан Баришiвського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Кругле Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
К. Маркса. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЕСТРIН Павло Наумович, 1912 р. 
народження, м. Новомосковськ Днiпропетровської 
обл., єврей, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, шлiфувальник з-ду iм. Артема. 
Донецьким обласним судом 20 вересня 1935 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ЕТНЕР Iван Федорович, 1913 р. 
народження, к. Липова Артемiвського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Золоте Первомайської мiськради, слюсар 
шахти "Карбонiт". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 4 жовтня 1939 року постановою 
УНКВС по Луганській обл. вирок скасовано, 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    
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ЕТЦЕЛЬ Гнат Якович, 1901 р. народження, 
с. Гнилушка Iвано-Франкiвського р-ну Iвано-
Франкiвської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
робiтник Лисичанського з-ду "Донсода". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЕТШТЕЙН Давид Бенцiонович, 1921 р. 
народження, с. Антонiвка Костопiльського р-ну 
Волинської обл., єврей, освiта н/середня. Проживав 
у смт Iзварине Краснодонської мiськради, без 
певного мiсця роботи. Арештований 27 березня 
1942 року за звинуваченням у зрадницькiй 
дiяльностi. У зв'язку з воєнним станом етапований 
углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 15 березня 
1948 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1948 роцi.    

Є 
ЄВДОКИМЕНКО Олена Iванiвна, 1896 р. 

народження,  с. Преображенне Сватiвського р-ну, 
українка, освiта середня. Проживала в м. 
Лисичанську, шкiльна вчителька. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1943 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1993 роцi.   

ЄВДОКИМОВ Василь Юхимович, 1902 р. 
народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, кочегар кондитерської фабрики. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1965 роцi.    

ЄВДОКИМОВ Григорiй Михайлович, 1912 
р. народження, м. Ровеньки, росiянин, освiта 
середня. Вiйськовослужбовець, курсант 
навчального взводу 191 полку вiйськ НКВС. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ внутрiшньої 
охорони Куйбишевського краю, Росiйська 
Федерацiя, 31 липня 1935 року засуджений до 4 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЄВДОКИМОВ Дмитро Якович, 1891 р. 
народження, с. Огибне Боброво-Дворського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
тесляр "Донбасводтресту". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄВДОКИМОВ Єгор Iванович, 1907 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Фащiвцi, 
прибиральник породи шахти "Укррадгосппостачу". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

ЄВДОКИМОВ Максим Якович, 1901 р. 
народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, вибiйник шахти iм. Мельникова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

ЄВДОКИМОВ Михайло Васильович, 1898 
р. народження, с. Денежникове Новоайдарського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Гiрське Первомайської мiськради, робiтник шахти 
№ 1-2 "Гiрська". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 14 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЄВДОКИМОВ Михайло Федорович, 1888 р. 
народження, м. Єйськ Краснодарського краю, 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. 
Проживав у м. Мiусинську Краснолуцької 
мiськради, майстер Штердресу. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЄВДОКИМОВ Никанор Iллiч, 1893 р. 
народження, с. Коктєво Бєлевського р-ну 
Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, 
робiтник шахти № 3 "Сокологорiвка". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЄВДОКИМОВ Пилип Якович, 1896 р. 
народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Преображенному, каменолом гранiтного кар'єру. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
12 сiчня 1944 року визнаний соцiально 
небезпечним елементом i висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЄВДОКИМОВ Семен Олексiйович, 1897 р. 
народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Преображенному, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 20 сiчня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄВДОКИМОВ Федiр Iванович, 1921 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1004 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 305 стрiлецької дивiзiї  27 грудня 1942 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЄВДОКИМОВ Юлiй Романович, 1926 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
н/середня. Проживав на х. Верхньокамишинський, 
Волошинський р-н Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, студент гiрничого технiкуму. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської 
обл. 10 квiтня 1951 року засуджений до 25 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЄВДОКИМОВА Ольга Iванiвна, 1907 р. 
народження, с. Денежникове Новоайдарського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала в смт 
Тошкiвка Первомайської мiськради, вiдкатниця 
шахти № 3. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 23 серпня 1947 року як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини вислана за межi України.  
Реабiлiтована у 1990 роцi.    
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ЄВДОШЕНКО Артем Iванович, 1894 р. 
народження, с. Дякiвка Вовчанського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, крiпильник шахти № 5-6 
"Орлiвка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЄВЕНКО Iван Макарович, 1913 р. 
народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Брусiвцi, 
бригадир тракторної бригади к-пу "Шлях Ленiна". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 24 серпня 1943 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЄВЛАДОВ Микола Якимович, 1908 р. 
народження, с. Совєтiнка Большекрєпiнського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, сторож 
пункту "Заготзерно". Донецьким обласним судом 8 
травня 1936 року засуджений до 2 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЄВЛАШКIНА Мокрида Артемiвна, 1899 р. 
народження, с. Астахове Свердловської мiськради, 
українка, неписьменна. Проживала в Астаховому, 
колгоспниця к-пу "2-а п'ятирiчка". Арештована 8 
квiтня 1942 року як дружина репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЄВЛАШКIНА Федора Андрiївна, 1922 р. 
народження, с. Астахове Свердловської мiськради, 
українка, освiта н/середня. Проживала в 
Астаховому, колгоспниця к-пу "2-а п'ятирiчка". 
Арештована 8 квiтня 1942 року як член сім’ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЄВМЕНОВ Петро Овсiйович, 1912 р. 
народження, м. Алчевськ, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, старший сержант. 
Вiйськовим трибуналом 15 кавалерiйського 
корпусу 20 вересня 1942 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ЄВСЕГНЄЄВ Iван Феоктистович, 1895 р. 
народження, с. Попiвка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Малий 
Суходiл Краснодонського р-ну, десятник кiнного 
двору шахти № 2-4. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЄВСЄЄВ Василь Петрович, 1897 р. 
народження, Константиновський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Красний Луч, заступник головного 
бухгалтера шахти № 16. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу.   Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЄВСЄЄВ Олександр Миколайович, 1901 р. 
народження, м. Бєлгород, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта вища. Проживав у м. Красний Луч, 
землевпорядник райземвiддiлу. Донецьким 
обласним судом 17 березня 1936 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЄВСЄЄВ Сергiй Iванович, 1884 р. 
народження, с. Астахово Арсеньєвського р-ну 
Тульської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Гiрне 
Краснодонської мiськради, конюх шахти № 3-бiс. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 8 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄВСЄЄВ Стефан Дорофiйович, 1886 р. 
народження, х. Грачики, Глубокинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у с. Великий Суходiл 
Краснодонського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Будьонного. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЄВСЄЄВ Тимофiй Павлович, 1895 р. 
народження, с. Поздiно Вашкiнського р-ну 
Вологодської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня.  Член ВКП(б) у 1919-1937 рр. 
Проживав у м. Старобiльську, секретар 
Старобiльського райкому КП(б)У. Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР 29 березня 1938 
року засуджений до розстрiлу i того ж дня 
страчений. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ЄВСЄЄВА Марiя Данилiвна, 1902 р. 
народження, Курська обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в с. 
Березiвське Попаснянського р-ну, робiтник шахти 
№ 7. Постановою Особливої наради при НКВС 
СРСР вiд 1 грудня 1944 року вислана за межi 
України як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини.  Реабiлiтована 
у 1990 роцi.    

ЄВСЄЄВА Марiя Михайлiвна, 1907 р. 
народження, с. Крутик Тихвiнського р-ну 
Ленiнградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта середня. Проживала в м. Старобiльську, 
домогосподарка. Арештована 21 квiтня 1938 року 
як дружина репресованого. 13 грудня 1938 року 
справу припинено за недоведенiстю протиправних 
дiй, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1939 
роцi.    

ЄВСИГНЄЄВ (ЄВСТИГНЄЄВ) Йосип 
Олександрович, 1881 р. народження, х. Каменка, 
Шахтинський р-н Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
смт Георгiївка Лутугинського р-ну, тесляр шахти № 
1. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 9 березня 1933 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄВСТАФ'ЄВ Василь Олександрович, 1907 
р. народження, с. Медведово Рязанського р-ну 
Рязанської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Ящикове 
Перевальського р-ну, заступник завiдуючого 
шахтою № 9. Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР 2 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу i наступного дня страчений. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    
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ЄВСТИГНЄЄВ (ЄВСТЕГНЄЄВ) Федiр 
Михейович, 1913 р. народження, с. Розкiшне 
Лутугинського р-ну, українець, освiта середня. 
Проживав у м. Красний Луч, бухгалтер артiлi 
"Червоний переможець". Арештований 3 травня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований 
углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 19 серпня 
1959 року справу припинено. Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

ЄВСТИФЄЄВ Якiв Iванович, 1898 р. 
народження, с. Путкiлово Койвiстовського р-ну 
Ленiнградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у с-щi Побєда 
Новоайдарського р-ну, старший агроном радгоспу 
"Новий Айдар". Старобiльським окружним судом 
16 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЄВСТРАТОВ Михайло Мартинович, 1887 
р. народження, х. Євстратово, Клєтський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, ремонтний робiтник зал.ст. Красний Луч. 
Донецьким обласним судом 27 травня 1935 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЄВСЮКОВ Гнат Трохимович, 1895 р. 
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Покровському, конюх районного вiддiлення 
Держбанку. 7 червня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 
вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄВСЮКОВ Костянтин Iванович, 1892 р. 
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Покровському, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 
квiтня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄВСЮКОВ Микола Панасович, 1893 р. 
народження, с. Новознам'янка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новознам'янцi, завiдуючий сiльмагом. 
Репресований двiчi. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 квiтня 1931 року 
висланий на 3 р. за межi України. 17 листопада 
1943 року Особливою нарадою при НКВС СРСР 
визнаний соцiально небезпечним елементом i 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1991 роках.   

ЄВСЮКОВ Михайло Петрович, 1892 р. 
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у 
Покровському, завiдуючий райфiнвiддiлом. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 5 листопада 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЄВСЮКОВ Самiйло Iванович, 1897 р. 
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Новониканорiвка Сватiвського р-ну, комiрник 
артiлi "Новий побут". Арештований 20 сiчня 1933 
року за звинуваченням у шкiдництвi, що в ходi 
слiдства не було доведено. 25 березня 1933 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄВСЮКОВ Тихiн Iванович, 1916 р. 
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Фащiвка Антрацитiвського р-ну, робiтник зал.ст. 
Фащiвка. Вiйськовим трибуналом 18 армiї 9 
березня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЄВСЮКОВ Тихiн Парфентiйович, 1887 р. 
народження, м. Петровське Краснолуцької 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Петровському, робiтник зал.ст. Щотове. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 20 
березня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄВСЮКОВ Федiр Прокопович, 1872 р. 
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Покровському, сторож сiльського клубу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 серпня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЄВСЮКОВА-МАТВIЄНКО Надiя 
Пафнутiївна, 1911 р. народження, с. Скородне 
Верховського р-ну Курської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в 
м. Красний Луч, домогосподарка. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 26 
червня 1942 року засуджена до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЄВСЮТIН Здіслав Антонович, 1911 р. 
народження, с. Сергiївка, Київська обл., поляк, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
робiтник склозаводу "Пролетар". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ЄВТИХОВ Сергiй Дмитрович, 1900 р. 
народження, м. Нижнiй Новгород, Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, помiчник начальника командира 162 
полку по госпчастині внутрiшньої охорони НКВС. 
Вiйськовим трибуналом прикордонної i 
внутрiшньої охорони УРСР 27-29 грудня 1937 року 
засуджений до 15 р. позбавлення волi. Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР 23 червня 1939 
року мiру покарання знижено до 3 р. 
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ЄВТУХ Василь Йосипович, 1890 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, майстер-склодув 
склозаводу. Репресований двiчi. Арештований 26 
квiтня 1936 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 16 серпня 1936 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 3 квiтня 
1937 року Донецьким обласним судом засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно 
у 1994 i 1995 роках. 
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ЄВТУХОВИЧ Iван Андрiйович, 1894 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, дiловод авiамайстерень 
Луганської школи вiйськових пiлотiв. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

ЄВТУШЕНКО Анатолiй Харитонович, 
1920 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта 
н/середня. Проживав у Луганську, слюсар з-ду iм. 
20-рiччя Жовтня. Луганським обласним судом 20 
листопада 1939 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЄВТУШЕНКО Дмитро Iллiч, 1880 р. 
народження, с. Голубiвка Кремiнського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Голубiвцi, 
без певних занять. Арештований 7 липня 1942 року 
за звинуваченням  в антирадянськiй агiтацiї. У 
зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, 
в дорозi помер. Рiшення у справi немає.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄВТУШЕНКО Iван Андрiйович, 1896 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник з-ду iм. 20-рiччя Жовтня. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 3 листопада 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЄВТУШЕНКО Iван Дмитрович, 1910 р. 
народження, с. Новолюбiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новолюбiвцi, тесляр к-пу "Нове життя". 
Репресований двiчi. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 9 квiтня 1933 року 
висланий на 3 р. за межi України. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований в обох справах  у 1989 роцi.    

ЄВТУШЕНКО Мефодiй Юдович, 1884 р. 
народження, с. Комiсарiвка П'ятихатського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Артемiвську 
Перевальського р-ну, конюх шахти № 10 iм. 
Артема. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄВТУШЕНКО Микола Iванович, 1911 р. 
народження, с. Савинцi Срiбнянського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
шкiльний учитель. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Татарської АРСР, Росiйська Федерацiя, 19 
червня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЄВТУШЕНКО Петро Iванович, 1888 р. 
народження, с. Ярошi Глобинського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта вища. Проживав 
у м. Луганську, директор НСШ № 9. Арештований 
5 грудня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 19 лютого 1942 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄВТУШЕНКО Стефан Андрiйович, 1908 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, слюсар з-ду 
Наркомату шляхiв. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 29 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄВТУШЕНКО Федiр Iванович, 1900 р. 
народження, с. Слiпорiд Глухiвського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Алчевську, 
нормувальник з-ду iм. Косiора. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 23 вересня 1936 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЄВТУШЕНКО Федiр Омелянович, 1897 р. 
народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Гончарiвка Сватiвського р-ну, колгоспник артiлi 
"Вiльна праця". Арештований 2 травня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 червня 
1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ЄВТЮХIН Микола Васильович, 1890 р. 
народження, с. Умришенки Бєлевського р-ну 
Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську 
Перевальського р-ну, робiтник шахти № 10 iм. 
Артема. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄВЧЕНКО Георгiй Архипович, 1907 р. 
народження, м. Пирятин Пирятинського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта вища. Проживав 
у смт Крiпенський Антрацитiвської мiськради, 
шкiльний учитель. Арештований 10 липня 1938 
року за звинуваченням у приналежностi до 
антирадянської повстанської органiзацiї. 20 серпня 
1939 року виправданий Луганським обласним 
судом.  Реабiлiтований у 1939 роцi.    

ЄГОРОВ Андрiй Гаврилович, 1878 р. 
народження, ст-ця Мигулiнська Мигулiнського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Городище Перевальського р-ну, робiтник радгоспу 
iм. Демченко. Арештований 27 березня 1933 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 липня 
1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄГОРОВ Василь Васильович, 1925 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. 
Проживав у Луганську, не працював. Арештований 
24 лютого 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 21 травня 1943 
року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЄГОРОВ Дмитро Олександрович, 1883 р. 
народження, с. Рєпiно Болховського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, 
буфетник їдальнi № 27. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Донецької обл. 30 липня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. 22 серпня 1941 року 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    
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ЄГОРОВ Iван Васильович, 1869 р. 
народження, м. Москва, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта вища. Проживав у м. Рубiжне, 
завiдуючий центральною лабораторiєю 
рубiжанської групи хiмзаводiв. Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 22 березня 1931 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЄГОРОВ Iван Тимофiйович, 1888 р. 
народження, ст-ця Мигулiнська Мигулiнського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Луганську, викладач 
школи соцмайстрiв при з-дi iм. Жовтневої 
революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЄГОРОВ Микола Тихонович, 1878 р. 
народження, с. Низина Волоконовського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Успенка 
Лутугинського р-ну, сторож пекарнi № 1. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 6 липня 1942 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЄГОРОВ Михайло Михайлович, 1900 р. 
народження, с. Комар Великоянисольського р-ну 
Донецької обл., грек, освiта середня. Проживав у м. 
Брянка, завiдуючий початковою школою № 1. 
Донецьким обласним судом 26 лютого 1939 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. 8 квiтня 1939 
року Верховним судом УРСР вирок скасовано, 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.    

ЄГОРОВ Олександр Васильович, 1887 р. 
народження, с. Грибоєдово Моршанського р-ну 
Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Алчевську, 
завiдуючий вiддiлом металургiйного з-ду. 
Репресований двiчi. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 22 квiтня 1931 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. 16 жовтня 1938 року Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 
засуджений до розстрiлу. Страчений 25 сiчня 1939 
року. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1958 
роках. 

ЄГОРОВ Олександр Єгорович, 1907 р. 
народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Кiровську, десятник шахти № 6. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 22 квiтня 1933 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄГОРОВ Олексiй Євстафiйович, 1882 р. 
народження, с-ще Бiла Калитва Бiлокалитвинського 
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
головний iнженер шахти № 12 "Брянка". 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 3 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу i того ж 
дня страчений. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЄГОРОВ Петро Кiндратович, 1911 р. 
народження, х. Фроловський, Обливський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Прохладне 
Свердловської мiськради, колгоспник к-пу iм. 
Фрунзе. Арештований 13 березня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 23 березня 1943 року справу припинено 
за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ЄГОРОВ Сергiй Лук'янович, 1890 р. 
народження, с. Iрци Шиловського р-ну Рязанської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м Артемiвську 
Перевальського р-ну, слюсар зал.ст. Кипуча. 
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 4 лютого 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЄГОРОВ Степан Олексiйович, 1889 р. 
народження, с. Назимово Монастирищенського р-
ну Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у с-щi 
Довжанський Свердловської мiськради, шкiльний 
учитель. Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЄГОРОВА Євдокiя Оникiївна, 1916 р. 
народження, кол.к. Грекове-Єлизаветинська 
Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, 
українка, освiта початкова. Проживала за мiсцем 
народження, робiтниця шахти № 30-35. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 22 
червня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ЄДАМЕНКО Вiктор Савелiйович, 1899 р. 
народження, с. Першозванiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, бухгалтер житлового кооперативу № 6. 
Донецьким обласним судом 25 грудня 1936 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЄДАМЕНКО Григорiй Iванович, 1883 р. 
народження, с. Першозванiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, стрiлочник зал.ст. Ярмонкине. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЄДАМЕНКО Григорiй Iларiонович, 1908 р. 
народження, с. Першозванiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Першозванiвцi, рiльник сiльгоспартiлi iм. 
Ворошилова. Арештований 12 сiчня 1933 року за 
звинуваченням у куркульському саботажi. 28 квiтня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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ЄДАМЕНКО Олександр Данилович, 1881 р. 
народження, с. Першозванiвка Лутугинського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у 
Першозванiвцi, сторож Успенського змiшторгу. 
Арештований 1 квiтня 1943 року  за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 25 березня 1944 року мiрою покарання 
визначено строк попереднього ув'язнення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄДАМЕНКО Олексiй Михайлович, 1913 р. 
народження, с. Першозванiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Сiмейкине Краснодонського р-ну, ремонтний 
робiтник 13-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 26 квiтня 1943 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЄДЛЕНКО Iван Федорович, 1898 р. 
народження, с. Демино-Олександрiвка Троїцького 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Демино-Олександрiвцi, не працював. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Українського округу 3 
квiтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЄДУШ Григорiй Кирилович, 1902 р. 
народження, с. Мар'євка Таганрозького р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
конюх центрального кiнного двору тресту 
"Донбасантрацит". Постановою Судової “трійки” 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 14 лютого 1934 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЄЖАК Георгiй Антонович, 1903 р. 
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта 
вища.  На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
Старобiльську, завiдуючий вiддiлом шкiл i науки 
окружкому КП(б)У. Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР 29 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

ЄЖЕВСЬКИЙ Дмитро Дмитрович, 1916 р. 
народження, м. Лисичанськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, 
електрослюсар шахти iм. Титова. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 25 вересня 1943 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЄЗЕРСЬКИЙ Анатолiй Борисович, 1903 р. 
народження, м. Київ, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Щотове Антрацитiвської 
мiськради, бухгалтер шахти № 30. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 29 сiчня 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄЗЕРСЬКИЙ Iлля Iллiч, 1890 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у смт Штерiвка Краснолуцької 
мiськради, робiтник транспортного цеху тресту 
"Донбасантрацит". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЄКАТЕРИНIН Олексiй Антонович, 1907 р. 
народження, смт Новоайдар, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, шофер 306 
окремої автороти 395 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом Алчевського гарнiзону 23 
грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1973 роцi.    

ЄЛАМОВ Петро Миколайович, 1896 р. 
народження, м. Тирново, Болгарiя, болгарин, освiта 
початкова. Проживав у смт Михайлiвка 
Перевальського р-ну, городник к-пу iм. 
Ворошилова. Арештований 12 лютого 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЄЛЕНЕК Петро Валентинович, 1910 р. 
народження, Польща, поляк. Проживав у м. 
Стахановi, бурильник шахти № 3-3-бiс. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 12 травня 1941 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄЛИЗАРОВА Федора Гаврилiвна, 1888 р. 
народження, м. Кремiнна, українка, освiта 
початкова. Проживала в Кремiннiй, без певних 
занять. Луганським обласним судом 30 травня 1950 
року засуджена до 25 р. позбавлення волi. 
Верховним судом УРСР 9 червня 1955 року строк 
покарання знижено до 6 р. Реабiлiтована у 1991 
роцi.    

ЄЛИСЄЄВ Антон Григорович, 1888 р. 
народження, ст-ця Клєтська Клєтського р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, кучер будцеху тресту "Донбасантрацит". 
Донецьким обласним судом 27 травня 1935 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄЛИСЄЄВ Василь Васильович, 1913 р. 
народження, м. Черкаси, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Красний Луч, iнструктор 
редакцiї газети "Сталинский забой". Донецьким 
обласним судом 27 червня 1936 року засуджений 
до 7 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

ЄЛИСЄЄВ Гаврило Iванович, 1924 р. 
народження, м. Антрацит, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1 
окремого стрiлецького батальйону. 18 листопада 
1942 року був притягнутий до вiдповiдальностi за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 грудня 
1942 року виправданий Вiйськовим трибуналом 52 
окремої стрiлецької бригади. Реабiлiтований у 1942 
роцi.    

ЄЛИСЄЄВ Георгiй Iванович, 1900 р. 
народження, с. Нижньодеревечка Краснодонського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Малий Суходiл Краснодонського р-ну, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 1 лютого 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    
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ЄЛИСЄЄВ Григорiй Кузьмич, 1904 р. 
народження, с. Звєрево Воскресенського р-ну 
Рязанської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Стахановi, завiдуючий лiсним 
складом деревопросочувального з-ду. Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР 2 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 3 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.   

ЄЛИСЄЄВ Григорiй Федорович, 1906 р. 
народження, с. Козлово Верховського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, без 
певних занять. Арештований 29 березня 1942 року 
за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. У зв'язку з 
воєнним станом етапований углиб країни, де 
пiзнiше не виявлений. 31 березня 1948 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1948 роцi.    

ЄЛИСЄЄВ Григорiй Юхимович, 1894 р. 
народження, х. Гундоровський, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
крiпильник шахти № 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЄЛИСЄЄВ Iван Савелiйович, 1871 р. 
народження, с. Верхньодеревечка Краснодонського 
р-ну, росiянин. Проживав у Верхньодеревечцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ОДПУ вiд 18 сiчня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЄЛИСЄЄВ Кирило Iванович, 1909 р. 
народження, с. Верхньодеревечка Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Верхньодеревечцi, возiй сiльпо. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЄЛИСЄЄВ Леонiд Iванович, 1932 р. 
народження, м. Алчевськ, українець, освiта 
початкова. Проживав в Алчевську, школяр, учень 
4-го класу. Арештований 1 квiтня 1942 року за 
звинуваченням у зв'язках з агентурою нiмецької 
розвiдки. 10 липня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄЛИСЄЄВ Микола Iванович, 1899 р. 
народження, с. Верхньодеревечка Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. 
Власiвка Краснодонського р-ну, продавець 
Верхньогарасимiвського сiльпо. Арештований 11 
грудня 1932 року за звинуваченням у боротьбi 
проти Червоної Армiї в роки громадянської вiйни. 
19 грудня 1932 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1932 
роцi.    

ЄЛИСЄЄВ Никифор Михайлович, 1891 р. 
народження, х. Верхньобiрюковський, 
Мигулiнський р-н Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
смт Успенка Лутугинського р-ну, кучер шахти iм. 
Ворошилова. Луганським обласним судом 16 липня 
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЄЛИСЄЄВ Якiв Степанович, 1890 р. 
народження, х. Iллiнка, Каменський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Свердловську, робiтник 
торговельної контори зал.ст. Довжанська. 
Арештований 30 квiтня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до повстанської 
органiзацiї. 11 червня 1938 року з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄЛИСЄЄВА (ЄЛЕСЄЄВА) Агрипина 
Данилiвна, 1904 р. народження, х. Суворовський, 
Нижньочирський р-н Волгоградської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в м. Свердловську, прибиральниця в 
мiськрадi. Арештована 10 березня 1943 року за 
звинуваченням у зрадницьких дiях. 20 березня 1943 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтована у 1994 роцi.   

ЄЛИСЄЄВА Зiнаїда Никифорiвна, 1915 р. 
народження, м. Брянка, українка, освiта початкова. 
Проживала в Брянцi, не працювала. Вiйськовим 
трибуналом 1 армiї 4 березня 1943 року засуджена 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1964 
роцi.    

ЄЛИСЄЄНКО Євген Миколайович, 1897 р. 
народження, сл. Лiвенка Павловського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у смт Нижнє 
Первомайської мiськради, вчитель фiзики i 
математики селищної школи. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄЛИСТРАТЕНКО Iван Павлович, 1883 р. 
народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, грубник з-ду Наркомату шляхiв. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 11 березня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЄЛИСТРАТЕНКО Пантелiй Михайлович, 
1907 р. народження, с. Пархоменко 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 41 запасного 
стрiлецького полку. Був притягнутий до 
вiдповiдальностi за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 6 квiтня 1943 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом 52 армiї.  
Реабiлiтований у 1943 роцi.    

ЄЛИСТРАТЕНКО Тимофiй Дмитрович, 
1906 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, 387 окремий 
саперний батальйон 223 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 10 
травня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1967 роцi.    

ЄЛИСТРАТЕНКО (ЄЛЕСТРАТЕНКО) 
Тимофiй Єгорович, 1906 р. народження, с. 
Пархоменко Краснодонського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, без 
певних занять. Вiйськовим трибуналом гарнiзону м. 
Луганська 20 сiчня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 17 лютого 1942 року. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    
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ЄЛОШЕВИЧ Панас Дмитрович, 1913 р. 
народження, с. Великий Суходiл Краснодонського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну, технiк 
селищного радiовузла. Арештований 2 липня 1942 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У 
зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, 
в дорозi розстрiляний. 16 березня 1948 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄЛФIМОВ Iван Венедиктович, 1910 р. 
народження, х. Нижньоєрохiн, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Верхня 
Краснянка Краснодонського р-ну, машинiст 
електровоза шахти № 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 21 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЄЛЬНИКОВ Олександр Васильович, 1917 
р. народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
н/середня. Проживав у Луганську, майстер 
ремiсничого училища № 1. Арештований 11 травня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований 
углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 19 грудня 
1950 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1950 роцi.    

ЄЛЮТIН Михайло Iонович, 1874 р. 
народження, м. Скопiн Рязанської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м. 
Антрацитi, старший гiрничий iнженер тресту 
"Донбасантрацит". Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 24 листопада 1934 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi iз замiною вироку на 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЄМАНОВ Iван Юхимович, 1892 р. 
народження, х. Лобакiн, Суровикiнський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, робiтник Краснодонського 
молокорадгоспу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 31 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1955 роцi.    

ЄМЕЛЕЩЕНКО Омелян Лаврентiйович, 
1880 р. народження, с. Верхньогарасимiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Верхньогарасимiвцi, колгоспник к-пу 
iм. Калiнiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄМЕЛЬНИЦЬКИЙ Матвiй Григорович, 
1892 р. народження, с. Серебрянка Попаснянського 
р-ну (згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Бiлогорiвка Попаснянського р-ну, коваль к-пу 
"Кооператор". Вiйськовим трибуналом 5 
кавалерiйського корпусу 29 грудня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 10 
лютого 1942 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЄМЕЛЬЧЕНКО Георгiй Федорович, 1891 р. 
народження, с. Братовщина Долгоруковського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
робiтник шахти № 7-8 "Карл". Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 24 лютого 1934 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЄМЕЛЬЯНЕНКО Василь Iванович, 1891 р. 
народження, м. Суми, українець, освiта середня. 
Проживав у м. Красний Луч, бухгалтер будцеху 
тресту "Донбасантрацит". Луганським обласним 
судом 21 листопада 1947 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЄМЕЛЬЯНЕНКО Олександр Iванович, 
1882 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, слюсар шахти № 3-4. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 23 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЄМЕЛЬЯНОВ Василь Iванович, 1906 р. 
народження, х. Булавiн, Вешенський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, 
завгосп райконтори "Доннархарчу". Арештований 
10 грудня 1932 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
27 квiтня 1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ЄМЕЛЬЯНОВ Василь Михайлович, 1907 р. 
народження, с. Сиротине Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Сиротиному, продавець магазину сiльпо. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЄМЕЛЬЯНОВ Iван Лаврентiйович, 1894 р. 
народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
возiй молочної ферми № 1. Судовою “трійкою” при 
Колегiї ДПУ УРСР 22 сiчня 1933 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄМЕЛЬЯНОВ Iван Михайлович, 1906 р. 
народження, с. Сиротине Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Сиротиному, колгоспник к-пу iм. Будьонного. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ЄМЕЛЬЯНОВ Никифор Iванович, 1882 р. 
народження, с. Лелекiвка, Херсонська обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Перевальську, возiй артiлi "Червона гвардiя". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1966 роцi.    

ЄМЕЛЬЯНОВ Олексiй Григорович, 1909 р. 
народження, с. Чурюково Козловського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Красний Луч, 
завiдуючий курсами пропагандистiв райкому 
ЛКСМУ. Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу 18 лютого 1937 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1960 роцi.    
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ЄМЕЛЬЯНОВ Павло Лаврентiйович, 1887 
р. народження, с. Райгородка Новоайдарського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Первомайську, завгосп житлового кооперативу в м. 
Золоте Первомайської мiськради. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 22 сiчня 1933 
року засуджений до 10 р. позбавлення волі. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄМЕЛЬЯНОВ Петро Михайлович, 1915 р. 
народження, м. Донецьк, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, студент Луганського 
будiвельного технiкуму. Арештований 1 березня 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. У ходi слiдства провину не було доведено. 
21 квiтня 1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄМЕЛЬЯНОВ Сергiй Петрович, 1905 р. 
народження, с. Звонець Рогачевського р-ну 
Гомельської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, не 
працював. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 7 лютого 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЄМЕЛЬЯНОВИЧ Костянтин Михайлович, 
1901 р. народження, Польща, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у кол.с. Веселеньке 
Миколаївської сiльради Станично-Луганського р-
ну, не працював. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄМЕЦЬ Григорiй Степанович, 1898 р. 
народження, с. Володимирцi Журавнiвського р-ну 
Дрогобицької обл., українець, освiта початкова.  
Член ВКП(б) у 1927-1943 рр. Проживав у с. Шахове 
Троїцького р-ну, керуючий радгоспом "Привiлля". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1944 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ЄМЕЦЬ Олексiй Андрiйович, 1908 р. 
народження, с. Манькiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, ремонтний робiтник зал.ст. 
Насвiтевич. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄМЦЕВ Тихiн Андрiйович, 1880 р. 
народження, с. Коденцово Євдаковського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську 
Перевальського р-ну, робiтник лiсного складу 
шахти № 10 iм. Артема. Арештований 16 серпня 
1938 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. У ходi слiдства провину не було доведено. 
28 грудня 1938 року  справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄМЧЕНКО Василь Матвiйович, 1894 р. 
народження, с. Малокостянтинiвка Перевальського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, робiтник транспортного цеху з-ду iм. 
Ворошилова. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 9 липня 1931 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄМЧЕНКО Володимир Якимович, 1911 р. 
народження, с. Малокостянтинiвка Перевальського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малокостянтинiвцi, робiтник шахти № 5. 
Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ 
УРСР вiд 9 липня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄМЧЕНКО Григорiй Антонович, 1912 р. 
народження, с. Малокостянтинiвка Перевальського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малокостянтинiвцi, колгоспник к-пу iм. Молотова. 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 5 
грудня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЄМЧЕНКО Дмитро Якимович, 1884 р. 
народження, с. Малокостянтинiвка Перевальського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Бугаївка Перевальського р-ну, кучер тресту 
"Ворошиловградвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 22 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄМЧЕНКО Iван Несторович, 1909 р. 
народження, с. Малокостянтинiвка Перевальського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малокостянтинiвцi, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 9 липня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄМЧЕНКО Костянтин Матвiйович, 1903 р. 
народження, с. Малокостянтинiвка Перевальського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малокостянтинiвцi, робiтник кам'яного кар'єру. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 9 липня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄМЧЕНКО Матвiй Костянтинович, 1872 
(1874) р. народження, с. Малокостянтинiвка 
Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Малокостянтинiвцi, не працював. 
Репресований двiчi. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 9 липня 1931 року 
висланий на 3 р. за межi України. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 4 лютого 
1938 року. Реабiлiтований в обох справах у 1989 
роцi.    

ЄМЧЕНКО Никифор Матвiйович, 1908 р. 
народження, с. Малокостянтинiвка Перевальського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, конюх зал.ст. Алчевськ. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 9 липня 1931 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄНАКIЄВ Григорiй Охрiмович, 1903 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта вища. 
Проживав у с. Волнухине Лутугинського р-ну, 
директор сiльської школи. Вiйськовим трибуналом 
61 стрiлецької дивiзiї 6 березня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    
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ЄНАКIЄВ Iван Васильович, 1897 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова.  Член ВКП(б) у 1939-1943 рр. Проживав 
у Луганську, майстер з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 12 липня 1943 року засуджений до 20 р. 
позбавлення волi. 5 вересня 1958 року Вiйськовим 
трибуналом Київського вiйськового округу вирок 
скасовано, справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЄНГУРАЗОВА Катерина Олександрiвна, 
1920 р. народження, с. Єнгуразово, Куйбишевська 
обл., Росiйська Федерацiя, татарка, освiта 
н/середня. Проживала в м. Стахановi, завiдуюча 
їдальнею вiддiлу робiтничого постачання тресту 
"Серговугiлля". Арештована 24 березня 1944 року 
за звинуваченням у причетностi до агентури 
iноземної розвiдки. У ходi слiдства провину не 
було доведено. 2 листопада 1944 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 
1994 роцi.    

ЄНЕНКО Василь Iванович, 1904 р. 
народження, с. Весела Гора Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, шлiфувальник з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 27 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЄНЕНКО Григорiй Iванович, 1904 р. 
народження, с. Весела Гора Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, майстер з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЄНЕНКО Микола Iванович, 1923 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, без певних 
занять. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 13 грудня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЄНIН Архип Капiтонович, 1902 р. 
народження, с. Куликовка Михайловського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, возiй 5-
ї експлуатацiйної дiльницi зал.ст. Луганськ. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 16 
жовтня 1936 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄНIН Микола Михайлович, 1914 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. 
Проживав у Луганську, механiк транспортного 
вiддiлу з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЄНЮТIН Олександр Миколайович, 1873 р. 
народження, с. Покровське Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець. Проживав у м. 
Старобiльську, возій-приватник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 19 
лютого 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄПIФАНОВ Олександр Михайлович, 1907 
р. народження, х. Свєчниковський, Клєтський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, робiтник 1-ї будконтори. 
Спецколегiєю Донецького обласного суду 22 липня 
1935 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЄПIФАНЦЕВ Георгiй Васильович, 1907 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта вища. 
Проживав у м. Антрацитi, головний iнженер 
Антрацитiвського шахтоуправлiння. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 1 квiтня 1944 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЄПIФАНЦЕВ Iван Iванович, 1890 р. 
народження, м. Горлiвка Донецької обл., росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Луганську, не 
працював. Арештований 29 лютого 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 27 липня 1943 року справу припинено 
за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЄПIФАНЦЕВ Iван Якович, 1893 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
середня. Проживав у Лисичанську, диспетчер з-ду 
"Донсода". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЄПIФАНЦЕВ Максим Макарович, 1907 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, слюсар з-ду № 
60. Арештований 4 листопада 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У ходi 
слiдства провину не було доведено. 17 квiтня 1937 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ЄПIФАНЦЕВ Олексiй Макарович, 1904 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта вища. 
Проживав у Луганську, техкерiвник залiзничного 
технiкуму. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 12 грудня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЄПIЧЕНКО Василь Несторович, 1893 р. 
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Бугаївка Перевальського р-ну, робiтник кам'яного 
кар'єру тресту "Пiвденмонтажбуд". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 4 лютого 
1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЄПIШЕВ Леонiд Федорович, 1882 р. 
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, вибiйник шахти мiськкомунгоспу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЄПIШЕВ Мирон Петрович, 1885 р. 
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Зимогiр'ї, 
робiтник шахти "Черкаська". Репресований двiчi. 
Арештований 24 липня 1933 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної 
шкiдницької органiзацiї. 30 липня 1934 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду. Луганським обласним судом 
22 лютого 1941 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 
i 1995 роках. 

ЄПIШЕВ Оврам Антонович, 1875 р. 
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Зимогiр'ї, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 22 квiтня 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЄПIШЕВ Онисим Онисимович, 1891 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, тимчасово не 
працював. Арештований 19 листопада 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У ходi 
слiдства провину не було доведено. 10 грудня 1941 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄПIШЕВ Прокiп Єгорович, 1882 р. 
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Зимогiр'ї, 
не працював. Судовою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 серпня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЄПIШЕВ Яким Степанович, 1895 р. 
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Зимогiр'ї, 
вибiйник шахти Луганського з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 15 вересня 1941 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ЄРГАКОВ Василь Гнатович, 1903 р. 
народження, с. Медвежанка Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Медвежанцi, колгоспник к-пу "Пролетарська 
праця". Луганським обласним судом 15 квiтня 1946 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЄРЕКЛОВ Петро Петрович, 1912 р. 
народження, с-ще рудника Риковський, Донецька 
обл., грузин, освiта вища. Проживав у м. Сватове, 
завiдуючий електропiдстанцiєю зал.ст. Сватове. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ЄРЕМЕНКО Валентин Iванович, 1924 р. 
народження, м. Гiрське Первомайської мiськради, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
командир вiддiлення роти зв'язку 244 стрiлецької 
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 82 стрiлецької 
дивiзiї 12 грудня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄРЕМЕНКО Василь Дмитрович, 1885 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Боровеньках, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 21 лютого 1932 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄРЕМЕНКО Демид Павлович, 1881 р. 
народження, с. Первомайськ Верхньоднiпровського 
р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник 
гаража комбiнату "Ворошиловградвугiлля". 
Арештований 25 жовтня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.  25 грудня 
1943 року справу припинено за смертю пiдслiдного.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄРЕМЕНКО Дмитро Трохимович, 1884 р. 
народження, с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Шапарiвцi, кравець к-пу iм. Шевченка. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЄРЕМЕНКО Iван Григорович, 1911 р. 
народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Лимарiвка Бiловодського р-ну, конюх 
держконезаводу № 61 iм. Ворошилова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 31 серпня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄРЕМЕНКО Iван Iванович, 1900 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Боровеньках, колгоспник к-пу "Червона нива". 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 лютого 1932 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄРЕМЕНКО Никанор Прокопович, 1896 р. 
народження, смт Маркiвка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Маркiвцi, селянин-
одноосiбник. Арештований 30 квiтня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 червня 
1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄРЕМЕНКО Олександр Євстафiйович, 
1896 р. народження, с. Верхньошевирiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Верхньошевирiвцi, рахiвник шахти № 
1-5-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

ЄРЕМЕНКО Павло Єфремович, 1901 р. 
народження, с. Шестеринцi Лисянського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Петровське Краснолуцької 
мiськради, вахтер з-ду № 59. 29 березня 1935 року 
порушено справу за звинуваченням у тероризмi i 
антирадянськiй агiтацiї. 9 квiтня 1935 року 
виправданий Донецьким обласним судом.  
Реабiлiтований у 1935 роцi.    
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ЄРЕМЕНКО Петро Iванович, 1894 р. 
народження, смт Маркiвка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Маркiвцi, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. Арештований 30 
квiтня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 17 червня 1933 року 
звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 березня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄРЕМЕНКО Федiр Iванович, 1921 р. 
народження, м. Антрацит, українець, освiта 
н/середня. Проживав у смт Бокове-Платове 
Антрацитiвської мiськради, робiтник радгоспу № 2. 
Луганським обласним судом 20 сiчня 1940 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЄРЕМЕНКО Якiв Демидович, 1912 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 175 
полку 10 бригади вiйськ НКВС. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Молотовської обл., 
Росiйська Федерацiя, 20 грудня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЄРЕМЦОВ Сергiй Iванович, 1889 р. 
народження, с. Крупець Брасовського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
слюсар шахти № 151. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЄРЕМЧУК Федот Мамонтович, 1908 р. 
народження, с. Коськiв Грицiвського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, пресувальник 
вагоноремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄРЕШКО Якiв Костянтинович, 1905 р. 
народження, с. Литвинiвка Валкiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Старобiльську, експедитор бази 
"Держсортфонду". Спецколегiєю Донецького 
обласного суду 5 червня 1937 року засуджений до 3 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЄРЕЩЕНКО Олександр Андрiйович, 1914 
р. народження, м. Луганськ, українець, освiта 
середня. Проживав у Луганську, конструктор з-ду 
№ 60. Луганським обласним судом 9 квiтня 1941 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЄРIН Семен Євгенович, 1904 р. народження, 
с. Садки Старобiльського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Садках, селянин-
одноосiбник. Арештований 28 сiчня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 березня 
1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ЄРМАК Григорiй Васильович, 1913 р. 
народження, с. Ковтунiвка Яблунiвського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта середня.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. 
Перевальську, начальник дiльницi шахти № 25. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
13 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 22 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЄРМАК Пiня Iзраїльович, 1905 р. 
народження, смт Iванкiв Iванкiвського р-ну 
Київської обл., єврей, освiта н/вища. Проживав у с. 
Мiстки Сватiвського р-ну, завiдуючий райвно. 
Арештований 20 серпня 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У ходi 
слiдства провину не було доведено. 14 листопада 
1935 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄРМАК Платон Iванович, 1913 р. 
народження, с. Склярiвка Хотiнського р-ну 
Сумської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Кiровську, кучер шахти № 100. 
Луганським обласним судом 12 квiтня 1946 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЄРМАКОВ Аркадiй Сергiйович, 1896 р. 
народження, смт Слов'яносербськ, росiянин. 
Проживав у м. Луганську, завiдуючий планово-
виробничим вiддiлом фабрики iм. Ворошилова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

ЄРМАКОВ Василь Васильович, 1915 р. 
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий вiйськової частини 6132. Арештований 20 
квiтня 1938 року за звинуваченням у шкiдництвi. 7 
сiчня 1939 року виправданий Вiйськовим 
трибуналом Московського вiйськового округу. 
Реабiлiтований у 1939 роцi.    

ЄРМАКОВ Василь Костянтинович, 1907 р. 
народження, с. Сукмановка Жердевського р-ну 
Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
50-го окремого мотоциклетного батальйону. До 
призову проживав у м. Краснодонi. Вiйськовим 
трибуналом 3 армiї 21 липня 1943 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ЄРМАКОВ Володимир Антонович, 1926 р. 
народження, м. Кiровськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кiровську, без певних 
занять. Арештований 2 сiчня 1942 року за 
звинуваченням у зв'язках з агентурою нiмецької 
розвiдки. У ходi слiдства провину не було 
доведено. 5 квiтня 1942 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄРМАКОВ Гарасим Харитонович, 1871 р. 
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бобриковому, селянин-одноосiбник. Постановою 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 6 квiтня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    
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ЄРМАКОВ Iван Андрiйович, 1911 р. 
народження, с. Шайдурово Сузунського р-ну 
Новосибiрської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, начальник вiддiлу протиповiтряної 
оборони шахти iм. Мельникова. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 12 вересня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЄРМАКОВ Iван Назарович, 1881 р. 
народження, с. Красна Чаплiївка Троїцького р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Краснiй 
Чаплiївцi, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 12 лютого 1930 
року визнаний антирадянським елементом i 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄРМАКОВ Микола Микитович, 1895 р. 
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бобриковому, колгоспник к-пу "Червона зоря". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЄРМАКОВ Онисiй Миколайович, 1898 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, селянин-одноосiбник. Арештований 
23 березня 1931 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 10 лютого 1932 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄРМАКОВ Панас Євдокимович, 1885 р. 
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бобриковому, колгоспник к-пу "Червона зоря". 
Арештований 15 березня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 
листопада 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄРМАКОВ Панас Семенович, 1902 р. 
народження, с. Запрудське, Брянська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник патронного з-
ду. Колегiєю Луганської ПовiтЧК 13 червня 1921 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1991 роцi.    

ЄРМАКОВ Петро Єрмолайович, 1911 р. 
народження, м. Стаханов, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
навчального батальйону. Вiйськовим трибуналом 
57 стрiлецької дивiзiї 10 травня 1943 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЄРМАКОВ Федiр Олексiйович, 1904 р. 
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бобриковому, колгоспник к-пу "Комiнтерн". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1944 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЄРМАКОВА Ганна Панасiвна, 1919 р. 
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Бобриковому, вагар к-пу "Червона зоря". 
Арештована 15 березня 1943 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї, що в ходi слiдства не 
було доведено. 13 червня 1943 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 
1995 роцi.    

ЄРМАКОВА Катерина Пилипiвна, 1915 р. 
народження, с. Нижньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в с. Красна Талiвка Станично-
Луганського р-ну, без певних занять. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 9 лютого 
1946 року засуджена до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЄРМАКОВА Лiлота Миколаївна, 1907 р. 
народження, м. Запорiжжя, нiмкеня, освiта 
початкова. Проживала в м. Рубiжне, медсестра 
евакогоспiталю № 611. Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 4 червня 1945 року 
вислана за межi України. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЄРМАКОВИЧ Олександр Павлович, 1887 
р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, пенсiонер. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЄРМАКОВИЧ Станiслава Григорiвна, 1897 
р. народження, с. Монастирище Уманського р-ну 
Київської обл., полька, освiта початкова. 
Проживала в м. Алчевську, домогосподарка. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 листопада 
1937 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 
1989 роцi.    

ЄРМАНОВСЬКИЙ Бронiслав Йосипович, 
1888 р. народження, Польща, поляк, освiта 
початкова. Проживав у м. Перевальську, машинiст 
паровоза транспортного цеху тресту 
"Ворошиловвугiлля". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 22 лютого 1938 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi. 23 жовтня 1942 року 
звiльнений з ув'язнення за хворобою.  
Реабiлiтований у 1945 роцi.    

ЄРМАШОВ Василь Iванович, 1928 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
середня. Проживав у Ровеньках, механiк дiльницi 
шахти № 32-33. Луганським обласним судом 8 
квiтня 1953 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЄРМАШОВ Олексiй Максимович, 1924 р. 
народження, с. Новокраснiвка Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 346 стрiлецької 
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 4 Українського 
фронту 21 жовтня 1943 року засуджений до 20 р. 
каторжних робiт. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄРМАШОВ Федiр Васильович, 1908 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 150 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 50 
стрiлецької дивiзiї 28 лютого 1943 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 
роцi.    
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ЄРМИЛОВ Олексiй Iванович, 1907 р. 
народження, м. Алчевськ, українець, освiта 
середня. Проживав у Луганську, вiдповiдальний 
виконавець з технiчного друку з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Донецьким обласним судом 2-3 серпня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.    

ЄРМИЛОВ Сергiй Павлович, 1887 р. 
народження, с. Совінка Арсеньєвського р-ну 
Тульської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, не 
працював. Луганським обласним судом 16 травня 
1949 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЄРМОЛАЄВ Петро Казимирович, 1887 р. 
народження, м. Бобруйськ Могильовської обл., 
Бiлорусь, росiянин, освiта вища. Проживав у м. 
Брянка, iнженер-землевпорядник райкомунгоспу. 
Постановою Особливї наради при МДБ СРСР вiд 
14 травня 1949 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄРМОЛАЄВ Федiр (Федот) Миколайович, 
1901 р. народження, с-ще зал.ст. Васьково, 
Смоленська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Пролетарський 
Ровенькiвської мiськради, касир зал.ст. Картушине. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 лютого 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 25 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЄРМОЛЕНКО Iван Григорович, 1886 р. 
народження, с. Перелюб Корюкiвського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, старший касир 
райконтори зв'язку. Вiйськовим трибуналом 136 
стрiлецької дивiзiї 28 листопада 1941 року 
засуджений до розстрiлу. 24 грудня 1941 року 
Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту 
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЄРМОЛЕНКО Микола Федорович, 1915 р. 
народження, с. Перерост Тереховського р-ну 
Гомельської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта середня. 
Проживав у м. Алчевську, бухгалтер контори 
тресту "Доннархарч". Арештований 3 липня 1942 
року за звинуваченням у недоносительствi. У 
зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, 
де пiзнiше не виявлений. 25 лютого 1949 року 
справу припинено.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄРМОЛЕНКО Олексiй Петрович, 1905 р. 
народження, с. Смолянинове Новоайдарського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, десятник шахти iм. Войкова. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

ЄРМОЛЕНКО Онопрiй Демидович, 1895 р. 
народження, с. Хiми Рогачевського р-ну 
Гомельської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта вища. 
Проживав у м. Луганську, iнспектор вiддiлу 
технiчного контролю з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Судовою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 
листопада 1937 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. 27 травня 1940 року УНКВС по 
Луганськiй обл. вирок скасовано, справу припинено 
за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ЄРМОЛОВ Василь Дмитрович, 1882 р. 
народження, Польща, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м. Алчевську, викладач робiтфаку. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 2 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЄРМОЛОВ Василь Юхимович, 1872 р. 
народження, м. Краснодон, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Краснодонi, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ОДПУ вiд 10 травня 1929 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЄРМОЛОВ Григорiй Лукич, 1901 р. 
народження, м. Краснодон, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у с-щi Верхня Краснянка 
Краснодонського р-ну, вибiйник шахти № 5. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЄРМОЛОВ Дмитро Агапiйович, 1890 р. 
народження, с. Верхньогарасимiвка 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Верхньогарасимiвцi, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. 20 червня 1924 
року Особливою нарадою при Колегiї ОДПУ 
ухвалено постанову про вислання на 3 р. за межi 
України. 19 лютого 1926 року тим же органом 
вирок скасовано. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ОДПУ вiд 2 серпня 1929 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований вiдповiдно у 1926 i 
1992 роках.   

ЄРМОЛОВ Митрофан Тимофiйович, 1910 
р. народження, с. Медвеже Краснозоренського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Брянка, десятник 
шахти № 1-бiс "Криворiжжя". "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЄРМОЛОВ Петро Тихонович, 1903 р. 
народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав в 
Урало-Кавказi, крiпильник шахти "Урало-Кавказ". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

ЄРМОЛОВ Семен Митрофанович, 1915 р. 
народження, с. Нижня Гарасимiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, шофер 281 окремого 
артдивiзiону. Вiйськовим трибуналом 
Московського вiйськового округу 28 вересня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 

60 

ЄРМОЛОВ Тихiн Агапiйович, 1877 р. 
народження, с. Власiвка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Власiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою "трiйки" при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 31 березня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЄРМОЛОВА Євгенiя Вiкторiвна, 1892 р. 
народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, 
росiянка, освiта середня. Проживала в м. 
Алчевську, не працювала. Арештована 7 листопада 
1937 року як дружина репресованого. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЄРМОЛЬЄВ Євдоким Iванович, 1886 р. 
народження, х. Фомихiнський, Серафимовицький 
р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Софiївський Краснолуцької мiськради, робiтник 
шахти № 4-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 27 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄРМОШКIН Федiр Якович, 1915 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, слюсар з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Арештований 23 сiчня 1937 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У 
ходi слiдства провину не було доведено. 29 червня 
1937 року справу припинено.  Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ЄРОМАЩЕНКО (ЕРЕМАЧЕНКО, 
ЯРЕМАЧЕНКО) Володимир Семенович, 1904 р. 
народження, с. Денисово-Алексєєвка Матвєєво-
Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, листоноша. "Трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 7-8 березня 1933 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

ЄРОСОВ Микола Степанович, 1912 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 10 стрiлецького полку 45 стрiлецької 
дивiзiї. Арештований 5 червня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянських дiях. 9 червня 
1942 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ЄРОХА Харлампiй Сергiйович, 1896 р. 
народження, смт Новопсков, українець, освiта 
початкова. Проживав у Новопсковi, колгоспник к-
пу iм. Ленiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄРОХIН Андрiй Захарович, 1896 р. 
народження, х. Довгенький, Вiльховатський р-н 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, завiдуючий 
райземвiддiлом. Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР 5 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЄРОХIН Андрiй Пилипович, 1897 р. 
народження, с. Новоганнiвка Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоганнiвцi, робiтник артiлi "Свiтанок". Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 листопада 
1931 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄРОХIН Василь Васильович, 1902 р. 
народження, м. Липецьк Воронезької обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, касир зал.ст. Алчевськ. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 8 
лютого 1939 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

ЄРОХIН Георгiй Пилипович, 1885 р. 
народження, с. Носово Таганрозького р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
чорнороб "Трамвайбуду". Репресований двiчi. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 
листопада 1931 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 
i 1994 роках. 

ЄРОХIН Григорiй Євменович, 1897 р. 
народження, с. Протасово Брасовського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, 
крiпильник шахти № 4. Арештований 16 листопада 
1937 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 4 сiчня 1938 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1938 
роцi.    

ЄРОХIН Григорiй Олександрович, 1875 р. 
народження, х. Стара Станиця, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. 
Проживав у м. Луганську, завiдуючий пiдвiддiлом 
землевпорядкування i мелiорацiї окрземвiддiлу. 
Колегiєю ОДПУ 12 вересня 1931 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Постановою того ж органу 
вiд 28 листопада 1932 року з ув'язнення звiльнений. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ЄРОХIН Єгор Миколайович, 1894 р. 
народження, с. Протасово Брасовського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, 
робiтник тресту "Шахтобуд". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 8 травня 
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЄРОХIН Матвiй Йосипович, 1872 р. 
народження, с. Великий Суходiл Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта середня. Проживав у с-щi к-
пу ім. Андреєва, Азово-Чорноморський край, 
Російська Федерацiя, рибалка. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 5 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЄРОХIН Матвiй Пилипович, 1899 р. 
народження, с. Новоганнiвка Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоганнiвцi, приймач "Райкоопзерна". Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 листопада 
1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волi 
умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЄРОХIН Микола Матвiйович, 1893 р. 
народження, с. Великий Суходiл Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Великому Суходолi, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ 
вiд 7 червня 1929 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄРОХIН Микола Миколайович, 1901 р. 
народження, х. Вертячий, Калачевський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Попасна, 
заступник начальника дiльницi зал.ст. Попасна. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 5 лютого 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЄРОХIН Михайло Григорович, 1871 р. 
народження, х. Камишев, Таганрозький р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
неписьменний. Проживав у с. Першозванiвка 
Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 
листопада 1931 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЄРОХIН Михайло Онисимович, 1912 р. 
народження, с. Кругле Новоусманського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, 
вiдкатник шахти "Металiст". Арештований 28 
квiтня 1942 року за звинуваченням в 
контрреволюцiйнiй дiяльностi. У зв'язку з воєнним 
станом був етапований углиб країни, де пiзнiше не 
виявлений. 1 липня 1948 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ЄРОХIН Олександр Андрiйович, 1903 р. 
народження, м. Саратов, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта вища. Проживав у м. Луганську, 
начальник групи техвiддiлу з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Арештований 19 жовтня 1937 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 13 серпня 1939 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄРОХIН Павло Iванович, 1887 р. 
народження, с. Верхньошевирiвка Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Верхньошевирiвцi, не працював. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЄРОХIНА Олександра Яремiвна, 1912 р. 
народження, с. Хороше Слов'яносербського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в Хорошому, не 
працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 25-30 листопада 1944 року 
засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1992 роцi.    

ЄРОХОВ Йосип Олександрович, 1887 р. 
народження, с. Барвiнкове Iзюмського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, бухгалтер з-ду iм. 
Ворошилова. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 22 серпня 1933 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄРОШЕНКО Василь Андрiйович, 1894 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, скрипаль мiської мережi 
"Держкiно". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
25 серпня 1935 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЄРОШЕНКО Василь Iванович, 1897 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, не працював. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ МДБ Луганської обл. 31 березня 
1953 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 18 
лютого 1955 року Вiйськовим трибуналом 
Приволзького вiйськового округу строк покарання 
знижено до 7 р. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЄРОШЕНКО-БОНДАР Домна Минаївна, 
1899 р. народження, с. Колядiвка Новоайдарського 
р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в 
Колядiвцi, не працювала. Луганським обласним 
судом 26 квiтня 1951 року засуджена до 25 р. 
позбавлення волi. 4 травня 1955 року Верховним 
судом УРСР строк покарання знижено до 10 р. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.   

ЄРОШЕНКО Iван Семенович, 1909 р. 
народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 860 стрiлецького 
полку 283 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим 
трибуналом 3 армiї 9 вересня 1942 року засуджений 
до розстрiлу заочно. 14 лютого 1959 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЄРОШЕНКО Iван Стефанович, 1896 р. 
народження, с. Рафайлiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Рафайлiвцi, робiтник шахти iм. Чапаєва. 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 26 
травня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЄРОШЕНКО Iлля Климович, 1894 р. 
народження, с. Комишне Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Вiльхове Станично-Луганського р-ну, робiтник 
рембудцеху Луганського з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 26 червня 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЄРОШЕНКО Катерина Якiвна, 1908 р. 
народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-
ну, росiянка, освiта початкова. Проживала у 
Валуйському, колгоспниця к-пу "Свiй труд". 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
4 грудня 1943 року вислана за межi України як 
дружина репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЄРОШЕНКО Максим Тимофiйович, 1915 р. 
народження, с. Загiр'я Троїцького р-ну, українець, 
освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 3 
артилерiйського дивiзiону 202 батареї Морського 
укрiпрайону Пiвнiчного флоту. Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчного флоту 15 квiтня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1955 роцi.    
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ЄРОШЕНКО Микола Осипович, 1919 р. 
народження, м. Первомайськ, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, старшина 951 
стрiлецького полку 265 стрiлецької дивiзiї. 
Арештований 26 серпня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 12 жовтня 
1942 року справу припинено за недоведенiстю 
протиправних дiй, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄРОШЕНКО Олексiй Захарович, 1888 р. 
народження, с. Красний Деркул Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Красному Деркулi, селянин-
одноосiбник. Арештований 25 грудня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, що в ходi 
слiдства не було доведено. 1 червня 1932 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄРОШЕНКО Семен Григорович, 1879 р. 
народження, с. Дем'янiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Дем'янiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 28 
квiтня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЄРОШЕНКОВ Василь Якович, 1896 р. 
народження, с. Верхньогарасимiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Золотарiвка Станично-Луганського 
р-ну, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою 
при Колегiї ОДПУ 13 сiчня 1930 року засуджений 
до 6 м-цiв позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЄРОШЕНКОВ Семен Корнiйович, 1888 р. 
народження, с. Комишне Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Комишному, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 5 
лютого 1930 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. 19 листопада 1937 року "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.    

ЄРОШЕНКОВ Федiр Євтiйович, 1885 р. 
народження, с. Благовiщенка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Комишне Станично-Луганського р-
ну, колгоспник к-пу "Червоний Кавказ". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

ЄРОЩЕНКО-СТРОГАНОВ Олександр 
Павлович, 1901 р. народження, с. Ячково, 
Тверська губернiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Алчевську, десятник 
мiськбудтресту. Арештований 1 лютого 1931 року 
за звинуваченням в контрреволюцiйнiй пропагандi. 
29 серпня 1932 року справу припинено за 
недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ЄРУЛЕВИЧ Володимир Олександрович, 
1908 р. народження, с. Бикiвка Житомирського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м. Лисичанську, робiтник "Склобуду". Донецьким 
обласним судом 2 лютого 1939 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ЄРУЛЕВИЧ Георгiй Олександрович, 1914 
р. народження, м. Лисичанськ, поляк, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, слюсар з-ду 
"Пролетар". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
25 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄРШОВ Анатолiй Григорович, 1930 р. 
народження, с. Грем’ячка Лiвенського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, не 
працював. Арештований 15 квiтня 1943 року за 
звинуваченням у спiвробiтництвi з агентурою 
нiмецької розвiдки. 9 травня 1943 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄРШОВ Микола Петрович, 1890 р. 
народження, х. Пронiн, Усть-Медведицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, возiй мiськкомунгоспу. Арештований 
26 жовтня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 10 червня 1942 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ЄРШОВ Микола Семенович, 1904 р. 
народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської 
мiськради, росiянин, освiта н/середня. Проживав у 
м. Краснодонi, бухгалтер мiськкомунгоспу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1955 роцi.    

ЄРШОВ Якiв Федорович, 1895 р. 
народження, м. Орджонiкiдзе Донецької обл., 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, начальник спортклубу будiвельникiв. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 2 
сiчня 1938 року засуджений до 15 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ЄРШОВА Єлизавета Петрiвна, 1910 р. 
народження, м. Краснодон, українка, освiта 
початкова. Проживала в Краснодонi, майстер 
мiськмолокозаводу. Арештована 25 лютого 1943 
року за звинуваченням в антирадянських дiях. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1944 
року мiрою покарання визначено строк 
попереднього ув'язнення. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ЄРЬОМЕНКО Андрiй Петрович, 1897 р. 
народження, с. Новоолександрiвка Бiловодського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Новоолександрiвцi, конюх держконезаводу № 64. 
Луганським обласним судом 25 липня 1941 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЄРЬОМЕНКО Афанасiй Якович, 1895 р. 
народження, с. Юганiвка Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Юганiвцi, колгоспник к-пу iм. Пархоменка. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

ЄРЬОМЕНКО Ганна Лук'янiвна, 1914 р. 
народження, с. Сокiльники Слов'яносербського р-
ну, українка, освiта н/середня. Проживала в м. 
Ровеньки, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом 
5 танкової армiї 6 березня 1943 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1993 роцi.    
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ЄРЬОМЕНКО Iван Андрiйович, 1882 р. 
народження, с. Єфремово-Степановка 
Тарасовського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, староста Петропавлiвської церкви. 
Луганським обласним судом 8 грудня 1949 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Постановою 
Президiї Верховного суду УРСР вiд 12 серпня 1955 
року мiру покарання знижено до 6 р. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ЄРЬОМЕНКО Лiдiя Павлiвна, 1923 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
українка, освiта середня. Проживала в м. 
Луганську, плановик артiлi "Металотранс". 
Репресована двiчi. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 1 липня 1944 року засуджена до 7 р. 
позбавлення волi. 6 лютого 1951 року  вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1955 роцi.  

ЄРЬОМЕНКО Мусiй Степанович, 1888 р. 
народження, с. Верхньошевирiвка Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Верхньошевирiвцi, робiтник шахти № 1-5-бiс. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 21 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1961 роцi.   

ЄРЬОМIН Арсентiй Якович, 1883 р. 
народження, с. Вишнiй Ревутець Медвенського р-
ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, 
канцелярист шахти "Американка". Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 21 березня 1930 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄРЬОМIН Василь Степанович, 1905 р. 
народження, Горшеченський р-н Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник прокатного 
цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 12 
сiчня 1931 року за звинуваченням у намiрi 
здiйснити теракт. 27 квiтня 1931 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1931 роцi.   

ЄРЬОМIН Михайло Гарасимович, 1894 р. 
народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
робiтник пiдсобного господарства Луганського 
вiйськторгу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЄРЬОМIН Михайло Iванович, 1896 р. 
народження, ст-ця Расшеватська 
Новоалександровського р-ну Ставропольського 
краю, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
середня. Проживав у м. Алмазна Стахановської 
мiськради, бухгалтер їдальнi № 3. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЄРЬОМIН Федiр Захарович, 1893 р. 
народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не 
працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 
вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄСАКОВ Iван Матвiйович, 1884 р. 
народження, с. Березняги Петропавловського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, 
вантажник лiсного складу шахти № 8-9. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄСАУЛЕНКО Iван Дем'янович, 1891 р. 
народження, с. Павленкове Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Павленковому, селянин-одноосiбник. Донецьким 
обласним судом 23 жовтня 1936 року засуджений 
до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ЄСАУЛЕНКО Фадей Юхимович, 1870 р. 
народження, с. Єлизаветiвка Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Єлизаветiвцi, сторож тресту "Водоканалбуд". 
Арештований 20 сiчня 1933 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 9 березня 1933 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ЄСАУЛОВ Iван Павлович, 1904 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 
вiйськової частини 87. Вiйськовим трибуналом 
Вологодського гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 23 
березня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. 28 червня 1945 року Вiйськовим трибуналом 
289 стрiлецької дивiзiї вирок скасовано, справу 
припинено, з ув'язнення звiльнений. Реабiлiтований 
у 1945 роцi.    

ЄСАУЛОВ Микола Дмитрович, 1899 р. 
народження, смт Талове Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, бухгалтер управлiння "Вуглерозвiдка". 
Арештований 10 грудня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 грудня 
1932 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ЄСАУЛОВ Степан Савелiйович, 1881 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, швець-
приватник. Арештований 31 березня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 травня 
1932 року справу припинено за недоведенiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄСИКОВ Анатолiй Тимофiйович, 1931 р. 
народження, м. Волгоград, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, учень 7-го класу СШ № 1. Луганським 
обласним судом 18 серпня 1947 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    
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ЄСИПЕНКО Никифор Юхимович, 1900 р. 
народження, с. Сенча Сенчанського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Перевальську, черговий по зал.ст. 
Овраги. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 20 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄСИПОВ Андрiй Трохимович, 1907 р. 
народження, с. Фiлатово Обоянського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. 
Проживав у м. Перевальську, робiтник шахти № 3. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЄСИПОВ Василь Калинович, 1888 р. 
народження, смт Сиротине Сєверодонецької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Сиротиному, не працював. Арештований 25 лютого 
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.    

ЄСИПОВ Iлля Терентiйович, 1892 р. 
народження, с. Козинка Вiльховатського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, електромонтер 
мехмайстерень тресту "Донбасважбуд". 
Луганським обласним судом 17 травня 1947 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 16 липня 
1954 року Верховним судом УРСР строк покарання 
знижено до 7 р.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЄСИПОВ Михайло Никифорович, 1905 р. 
народження, с. Торське Краснолиманського р-ну 
Донецької обл., росiянин, освiта н/середня.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у смт Фрунзе 
Слов'яносербського р-ну, черговий по зал.ст. 
Сентянiвка. Виїзною сесiєю Вiйськової колегiї 
Верховного суду СРСР 30 жовтня 1938 року 
засуджений до 20 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ЄСИПОВ Степан Тарасович, 1918 р. 
народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського р-
ну, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, начальник прожекторної 
станцiї. Вiйськовим трибуналом 28 району 
авiацiйного базування 6 лютого 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 
березня 1942 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЄСИЧЕНКО Федiр Iванович, 1893 р. 
народження, х. Крюково, Матвєєво-Курганський р-
н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
кочегар шахти № 17-бiс. Постановою Судової 
“трійки” при Колегiї ДПУ УРСР вiд 14 лютого 1934 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЄСКЕ Вiльгельм Фердiнандович, 1883 р. 
народження, с. Каролiно-Дермань Пулинського р-
ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Покровське Троїцького р-ну, коваль 
к-пу "Хвиля пролетаря". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 15 сiчня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ЄСКЕ (ЕСКЕ) Едуард Карлович, 1911 р. 
народження, с. Лодзянiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Цiлуйкове Бiлокуракинського р-ну, колгоспник 
к-пу "Комiнтерн". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 29 сiчня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄССЕ Альберт Августович, 1899 р. 
народження, с. Притика Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Шахове Троїцького р-ну, робiтник залiзничної 
магiстралi Москва-Донбас. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЄССЕ Роберт Альбiнович, 1908 р. 
народження, к. Нейгейм Мархлевського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Лозно-Олександрiвка Бiлокуракинського р-
ну, колгоспник к-пу iм. К.Маркса. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЄФАНIНА Олександра Iванiвна, 1913 р. 
народження, ст-ця Гундоровська Мiллеровського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
неписьменна. Проживала в смт Новоолександрiвка 
Краснодонського р-ну, робiтниця млина. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
21 квiтня 1945 року вислана за межi України як 
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЄФАНКОВ Микола Матвiйович, 1906 р. 
народження, м. Стаханов, українець, освiта 
початкова. Проживав у Стахановi, робiтник шахти 
№ 12. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 30 лютого 1946 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ЄФАНОВ Iван Iванович, 1900 р. 
народження, с. Хороше Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1170 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 348 стрiлецької дивiзiї 24 вересня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЄФАНОВА Марiя Дем'янiвна, 1914 р. 
народження, м. Луганськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в Луганську, не працювала. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 жовтня 
1943 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ЄФИМЕНКО Алла Степанiвна, 1923 р. 
народження, м. Лутугине, українка, освiта середня. 
Працювала перекладачем в оперативному секторi 
Радянської вiйськової адмiнiстрацiї в Нiмеччинi. 
Арештована 3 червня 1947 року за звинуваченням у 
зрадi Батькiвщини. 5 серпня 1947 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.    
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ЄФИМЕНКО Григорiй Стефанович, 1911 р. 
народження, с. Староалександровка 
Волошинського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
смт Фащiвка Перевальського р-ну, робiтник шахти 
№ 3. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 
жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄФИМЕНКО Марфа Митрофанiвна, 1912 
р. народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Калмикiвцi, без певних занять. 9 квiтня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу вiйськової частини 1080 засуджена до 7 р. 
позбавлення волi. 14 травня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом Пiвденного фронту вирок скасовано, 
справу повернено на нове розслiдування. 
Подальшого рiшення у справi немає. Реабiлiтована 
у 1995 роцi.    

ЄФИМЕНКО Михайло Якович, 1907 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 173 запасного стрiлецького полку. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 6 жовтня 
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЄФИМЕНКО Петро Андрiйович, 1878 р. 
народження, с. Скуляни Бєльцького р-ну, Молдова, 
українець. Проживав у м. Луганську, не працював. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1964 роцi.    

ЄФИМЕНКО Семен Iванович, 1885 р. 
народження, с. Тернiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Тернiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 квiтня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

ЄФИМЕНКО Федiр Iванович, 1893 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, бухгалтер 
заготконтори райхарчоторгу. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЄФИМЕНКО Федiр Iллiч, 1914 р. 
народження, с. Власово-Буртовка Матвєєво-
Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Ровеньки, ремонтний робiтник залiзничного 
вiддiлу тресту "Свердловвугiлля". Донецьким 
обласним судом 8 травня 1936 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЄФИМЕНКО Якiв Митрофанович, 1899 р. 
народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, тесляр з-ду "Пролетар". Луганським 
обласним судом 25 вересня 1939 року засуджений 
до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

ЄФИМЧЕНКО Іван Власович, 1903 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освіта 
початкова. Проживав за місцем народження, 
робітник шахти № 13. Судовою “трійкою” при 
Колегії ДПУ УРСР 20 лютого 1934 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волі умовно. 
Реабілітований у 1959 році. 

ЄФИМОВ Андрiй Петрович, 1899 р. 
народження, с. Якове Новогеоргiївського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта вища. Проживав 
у м. Мiусинську Краснолуцької мiськради, 
шкiльний учитель. "Трiйкою" УНКВС по Донецької 
обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЄФИМОВ Борис Олексiйович, 1894 р. 
народження, м. Омськ, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта вища. Проживав у м. 
Старобiльську, завiдуючий аптекою. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 21 сiчня 
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЄФИМОВ Володимир Степанович, 1883 р. 
народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, 
українець, освiта н/вища. Проживав у м. 
Старобiльську, статистик окружного вiддiлу 
народної освiти. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1969 роцi.    

ЄФИМОВ В'ячеслав В'ячеславович, 1903 р. 
народження, с. Iвково Верейського р-ну 
Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта вища.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Рубiжне, iнженер хiмкомбiнату. 
Арештований 22 сiчня 1938 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
11 березня 1940 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЄФИМОВ Iван Iванович, 1909 р. 
народження, м. Днiпропетровськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Алчевську, мiлiцiонер 
мiськвiддiлу мiлiцiї. Репресований двiчi. 
Вiйськовим трибуналом прикордонної i 
внутрiшньої охорони УРСР 19-20 грудня 1937 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Постановою 
Особливої наради при МДБ СРСР вiд 26 жовтня 
1943 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1993 i 1989 роках. 

ЄФИМОВ Iван Корнiйович, 1893 р. 
народження, х. Волоцьков, Морозовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
крiпильник шахти № 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЄФИМОВ Микола Єгорович, 1923 р. 
народження, м. Первомайськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, помiчник 
командира взводу автоматникiв 3 мотострiлецької 
бригади. Арештований 27 листопада 1943 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 28 лютого 
1944 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1944 роцi.    
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ЄФИМОВА Олександра Якiвна, 1914 р. 
народження, кол.с Бiлянка Юр'ївської селищної 
Ради Лутугинського р-ну, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в м. Старобiльську, не 
працювала. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 2 жовтня 1943 року вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЄФИМЦЕВ Григорiй Григорович, 1904 р. 
народження, с. Барикине Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Барикиному, селянин-одноосiбник. Арештований 
20 квiтня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 13 серпня 1932 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1932 роцi.    

ЄФИМЧЕНКО Іван Власович, 1903 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освіта 
початкова. Проживав за місцем народження, 
робітник шахти № 13. Судовою “трійкою” при 
Колегії ДПУ УРСР 20 лютого 1934 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волі умовно. 
Реабілітований у 1959 році. 

ЄФИМЧЕНКО Тимофій Семенович, 1900 р. 
народження,  смт Щотове Антрацитівської 
міськради, росіянин, освіта н/середня. 
Військовослужбовець, старшина роти 751 полку. 
Арештований 15 вересня 1942 року за 
звинуваченням у намірі перейти на бік ворога. 27 
вересня 1942 року виправданий Військовим 
трибуналом 165 стрілецької дивізії. Реабілітований 
у 1942 році. 

ЄФИМЧИК Адам Адамович, 1880 р. 
народження, Польща, поляк, освіта початкова. На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Попасна, 
провідник кондукторського резерву зал.ст. 
Попасна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 
вересня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волі. 8 березня 1941 року тим же органом вирок 
скасовано, справу припинено. Реабілітований у 
1941 році. 

ЄФРЕМЕНКО Дмитро Iллiч, 1915 р. 
народження, с. Михайловка Щигровського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Гiрське 
Первомайської мiськради, гiрничий майстер шахти 
№ 1-2 "Гiрська". Арештований 16 лютого 1943 року 
за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. У ходi слiдства провину не було 
доведено. 20 березня 1943 року справу припинено, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄФРЕМОВ Володимир Дмитрович, 1897 р. 
народження, с-ще шахти "Лiдiївка", Донецька обл., 
росiянин, освiта вища. Проживав у м. Красний Луч, 
головний iнженер мiськкомунгоспу. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЄФРЕМОВ Дмитро Федорович, 1894 р. 
народження, х. Карпов, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
робiтник з-ду № 60. Донецькою ГубЧК 15 вересня 
1920 року засуджений до 2 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЄФРЕМОВ Iван Iванович, 1890 р. 
народження, с. Старий Айдар Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, возiй 
"Ворошиловградтрансу". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 17 листопада 1943 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЄФРЕМОВ Iван Михайлович, 1877 р. 
народження, с. Руська Березовка Красноярузького 
р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Родакове 
Слов'яносербського р-ну, телеграфiст зал.ст. 
Кипуча. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 3 липня 1937 року засуджений до 4 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄФРЕМОВ Микола Федорович, 1921 р. 
народження, с. Старий Айдар Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий автоколони штабу 
12 армiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 7 
квiтня 1943 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЄФРЕМОВ Никифор Iванович, 1877 р. 
народження, с. Старий Айдар Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Сабiвка Слов'яносербського р-ну, 
тесляр к-пу "Перемога працi". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЄФРЕМОВ Семен Стефанович, 1876 р. 
народження, с. Афонiєвка Острогозького р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
неписьменний. Проживав у м. Перевальську, 
робiтник шахти № 5. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 4 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄФРЕМОВ Стефан Єгорович, 1888 р. 
народження, с. Телегiно Телегiнського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
робiтник радгоспу "Лиман". Вiйськовим 
трибуналом гарнiзону м. Алчевська 2 травня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЄФРЕМОВ Тимофiй Гаврилович, 1921 р. 
народження, смт Бугаївка Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1 зенiтно-артилерiйського полку вiйськ 
протиповiтряної оборони Балтiйського флоту. 
Вiйськовим трибуналом Кронштадтського 
гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 7 грудня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

ЄФРЕМОВ Тихiн Iванович, 1919 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, вiйськтехнiк 2 батальйону 3 
запасного танкового полку. Вiйськовим 
трибуналом Свердловського гарнiзону, Росiйська 
Федерацiя, 7 лютого 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    
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ЄФРЕМОВА Катерина Прокопiвна, 1928 р. 
народження, с. Мойлово Хвастовицького р-ну 
Калузької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала на кол.х. Нижня 
Шевирiвка, Краснодонський р-н, вiдкатниця шахти 
№ 15. Луганським обласним судом 12 листопада 
1954 року засуджена до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЄФТIН Микола Павлович, 1900 р. 
народження, Польща, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м. Рубiжне, iнженер-хiмiк хiмзаводу iм. 
Єжова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 3 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЄХАНОВСЬКИЙ Бронiслав 
Олександрович, 1908 р. народження, с. Пулино-
Гута Пулинського р-ну Київської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у м. Старобiльську, столяр 
пивзаводу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЄХАНОВСЬКИЙ Лук'ян Олександрович, 
1906 р. народження, с. Пулино-Гута Пулинського 
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Старобiльську, столяр пивзаводу. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЄЩЕНКО Ганна Iванiвна, 1906 р. 
народження, с. Куликовка Россошанського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українка, 
освiта початкова. Проживала в м. Брянка, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом 176 
стрiлецької дивiзiї 18 червня 1942 року засуджена 
до розстрiлу. Вирок виконано 27 червня 1942 року. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.    

Ж 
ЖАБКО Василь Тимофiйович, 1903 р. 

народження,  с. Городище Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у с. Пархоменко 
Краснодонського р-ну, директор Iванiвської МТС. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 21 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. 21 серпня 1939 року Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР справу повернено 
на дослiдування. 23 жовтня 1940 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ЖАБКО Михайло Леонтiйович, 1904 р. 
народження, с. Оситна Новомиргородського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, завгосп вiддiлу робiтничого 
постачання шахти № 12. Донецьким обласним 
судом 29 серпня 1936 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.   

ЖАВОРОНКО Петро Петрович, 1886 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Проживав у Ровеньках, шорник к-пу iм. 
Молотова. Арештований 3 березня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 17 березня 1943 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом 5-ї танкової армiї.  
Реабiлiтований у 1947 роцi.    

ЖАВОРОНКОВ Микола Гаврилович, 1914 
р. народження, м. Кiровськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кiровську, робiтник 
рудника "Максимiвський". Особливою нарадою 
при Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого 1934 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖАДАН Iван Олексiйович, 1907 р. 
народження, с. Василькiвка Василькiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта середня. 
Проживав на ст. Кiндрашiвка, Станично-
Луганський р-н, робiтник. Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 5 серпня 1937 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1966 роцi.    

ЖАДАН Олександр Андрiйович, 1912 р. 
народження, с. Дворiчна Дворiчанського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, не працював. 
Арештований 6 травня 1943 року за звинуваченням 
у причетностi до агентури нiмецької розвiдки. 7 
червня 1943 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi. 

ЖАДАН Федiр Iванович, 1901 р. 
народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Пiсках, 
колгоспник к-пу iм. "Правды". Вiйськовим 
трибуналом гарнiзону м. Луганська 30 березня 1942 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 16 
квiтня 1942 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЖАДАНОВСЬКИЙ Iван Iванович, 
1879(1880) р. народження, с. Лиман 
Старобiльського р-ну, освiта початкова. Проживав 
у м. Старобiльську, iнструктор земвiддiлу 
райвиконкому. Особливим вiддiлом Донецької 
ГубЧК 8 липня 1920 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЖАДЧЕНКО Мирон Iванович, 1883 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Красному Кутi, рахiвник шахти № 3. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 серпня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ЖАЙВОРОНКО Олександр Пилипович, 
1895 р. народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiрюковому, селянин-одноосiбник. Народним 
судом кол. Ровенькiвського р-ну 13 квiтня 1932 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    
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ЖАК Павло Михайлович, 1910 р. 
народження, с. Гречана Проскурiвського р-ну 
Кам'янець-Подiльської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, робiтник 
шахти iм. Iллiча. Арештований 8 сiчня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЖАЛIНСЬКИЙ Йосип Бронiславович, 1902 
р. народження, с. Гута-Юстинiвка Мархлевського 
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Новоселiвське Сватiвського р-ну, 
робiтник радгоспу "Комсомолець". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 26 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЖАЛКОВСЬКИЙ Олександр Iванович, 
1904 р. народження, смт Слов'яносербськ, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Слов'яносербську, не працював. Арештований 3 
березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 22 травня 1943 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖАЛКОВСЬКИЙ Семен Iванович, 1887 р. 
народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, тесляр шахти 
№ 2-5 "Кам'янка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЖАЛКОВСЬКИЙ Сергiй Семенович, 1916 
р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
плитовий шахти № 2-5 "Кам'янка". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЖАЛКОВСЬКИЙ Федiр Семенович, 1911 р. 
народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, вибiйник 
шахти № 2-5 "Кам'янка". „Трійкою” УНКВС по 
Донецькій обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЖАЛЮК Григорiй Пилипович, 1884 р. 
народження, с. Махнiвка, Донецька обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Попасна, 
завiдуючий iнструментальним складом 
вагоноремонтного з-ду. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 19 липня 1937 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖАН БАНДЕН Василь Iванович, 1896 р. 
народження, Китай, китаєць, неписьменний. 
Проживав у м. Лисичанську, вахтер хлiбозаводу. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.  

ЖАН ЧАНДІН, 1895 р. народження, м. 
Пекін, Китай, китаєць, освіта початкова. Проживав 
у м. Стаханові, не працював. Арештований 26 
квітня 1935 року за звинуваченням в 
антирадянській агітації, що в ході слідства не було 
доведено. 26 червня 1935 року справу припинено, з-
під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році. 

ЖАРИЙ Вiктор Денисович, 1916 р. 
народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Нижня Дуванка Сватiвского р-ну, облiковець 
тракторної бригади к-пу "Бiльшовик". 
Арештований 22 серпня 1935 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 4 листопада 1935 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ЖАРИЙ Iларiон Якович, 1874 р. 
народження, с. Бондарiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бондарiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 
квiтня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖАРИКОВ Григорiй Антонович, 1875 р. 
народження, с. Торське Краснолиманського р-ну 
Донецької обл., українець, неписьменний. 
Проживав у м. Алчевську, сторож Ящикiвської 
МТС. Арештований 31 сiчня 1933 року за 
звинуваченням у шкiдницькiй дiяльностi, що в ходi 
слiдства не було доведено. 6 березня 1933 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ЖАРИКОВ Iван Євсейович, 1904 р. 
народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав в Орiхiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Будьонного. Луганським 
обласним судом 29 вересня 1939 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

ЖАРИКОВ Оврам Михайлович, 1886 р. 
народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Орiхiвцi, 
пастух к-пу iм. Ленiна. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЖАРИКОВ Пилип Володимирович, 1913 р. 
народження, с. Ступiшино Орловського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта вища. Вiйськовослужбовець, провiдний 
хiрург госпiталю № 6013 (м. Старобiльськ). 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 14 жовтня 
1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1971 роцi.    

ЖАРИКОВ Спиридон Васильович, 1896 р. 
народження, м. Перевальськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Ясенiвський 
Ровенькiвської мiськради, тесляр шахти № 33-37. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 29 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЖАРИКОВ Якiв Семенович, 1894 р. 
народження, с. Торське Краснолиманського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, кочегар з-ду iм. 
Ворошилова. Арештований 31 сiчня 1933 року за 
звинуваченням у шкiдницькiй дiяльностi. 6 березня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    
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ЖАРИКОВА Марiя Олексiївна, 1924 р. 
народження, с. Явкине Баштанського р-ну 
Миколаївської обл., українка, освiта н/середня. 
Проживала в м. Луганську, офiцiантка тресту 
їдалень. Арештована 26 квiтня 1942 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам, що в ходi слiдства не було доведено. 20 
червня 1942 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЖАРКО Григорiй Петрович, 1906 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, експедитор 
держмаслозаводу № 7. Вiйськовим трибуналом 38 
району авiацiйного базування 13 червня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЖАРКО Петро Петрович, 1899 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, селянин-
одноосiбник. Арештований 31 березня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, що в ходi 
слiдства не було доведено. 8 червня 1932 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖАРКОВ Андрiй Трохимович, 1896 р. 
народження, с. Болдиреве Снiжнянського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта середня.  Член 
ВКП(б) у 1937-1938 рр. Проживав у м. 
Свердловську, керуючий трестом 
"Свердловвугiлля". Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР 29 березня 1938 року 
засуджений до розстрiлу, вирок виконано того ж 
дня. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЖАРКОВ Вiктор Васильович, 1912 р. 
народження, х. Зубковський, Вешенський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта 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.    

ЖАРКОВ Петро Антонович, 1887 р. 
народження, х. Грачi, Глубокинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
робiтник будвiддiлу райвиконкому. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЖАРКОВА Євдокiя Федорiвна, 1910 р. 
народження, с. Стрюкове Чистякiвського р-ну 
Донецької обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
домогосподарка. 2 квiтня 1942 року вiдiбрано 
пiдписку про невиїзд як у дружини репресованого 
за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 22 травня 
1942 року справу припинено, пiдписку про невиїзд 
анульовано.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЖАРКОВА Марiя Василiвна, 1896 р. 
народження, с. Болдиреве Снiжнянського р-ну 
Донецької обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Свердловську, домогосподарка. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 8 липня 1938 
року засуджена до 5 р. позбавлення волi як член 
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЖАРОВ Петро Леонтiйович, 1899 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта н/вища.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
Луганську, начальник будiвництва Донецького 
iнституту народної освiти. Репресований двiчi. 
Донецьким обласним судом 16 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 6 серпня 
1949 року Особливою нарадою при МДБ СРСР 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований в обох справах у 1958 роцi.    

ЖАРОВ Федiр Петрович, 1887 р. 
народження, с. Мари Новодеревенського р-ну 
Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
iнструктор навчального комбiнату шахти № 1-5-бiс. 
Арештований 22 червня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, що в ходi 
слiдства не було доведено. 30 серпня 1938 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖАРСЬКИЙ Василь Терентiйович, 1908 р. 
народження, Краснослободський р-н Мiнської обл., 
Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, електрослюсар з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Судовою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. 4 листопада 1939 року 
слiдчим вiддiлом УНКВС по Луганськiй обл. вирок 
скасовано, справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖДАНОВ Аврам Євменович, 1894 р. 
народження, м. Каменськ Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у с. Валуйське Станично-Луганського р-
ну, шкiльний учитель . "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 8 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЖДАНОВ Василь Олексiйович, 1900 р. 
народження, с. Заломне Великомихайловського р-
ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
вантажник транспортного вiддiлу хiмзаводу. 
Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ 
УРСР вiд 26 квiтня 1933 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖДАНОВ Георгiй Анастасович, 1897 р. 
народження, с. Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, коваль-приватник. Арештований 26 
вересня 1935 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 2 лютого 1936 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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ЖДАНОВ Григорiй Максимович, 1895 р. 
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у Дяковому, голова к-пу iм. 
Тимченка. Арештований 9 лютого 1933 року за 
звинуваченням у контрреволюцiйному саботажi, 
що в ходi слiдства не було доведено. 26 березня 
1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЖДАНОВ Дмитро Iванович, 1892 р. 
народження, с-ще зал.ст. Каменська, 
Глубокинський р-н Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Краснодонi, електрик шахти № 5. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 1 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 
роцi.    

ЖДАНОВ Дмитро Михейович, 1914 р. 
народження, с-ще Сухий Пруд Дрязгiнського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Бугаївка 
Перевальського р-ну, врубмашинiст шахти № 2 
"Дельта". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 4 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

ЖДАНОВ Євген Олексiйович, 1898 р. 
народження, м. Ярцево Смоленської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Ровеньки, 
секретар Ровенькiвського райпарткому. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 4 
квiтня 1939 року засуджений до 15 р. позбавлення 
волi. 2 серпня 1940 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу 
повернено на новий розгляд. 28 сiчня 1941 року 
справу припинено за смертю звинувачуваного. 13 
травня 1959 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

ЖДАНОВ Карпо Федорович, 1885 р. 
народження, смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Фрунзе, 
конюх Хорошiвської МТС. Арештований 18 лютого 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 16 березня 1942 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖДАНОВ Микола Григорович, 1912 р. 
народження, м. Стаханов, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 24 
артилерiйського полку 24 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом 17 стрiлецького корпусу 31 
березня 1936 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1998 роцi.    

ЖДАНОВ Михайло Дмитрович, 1912 р. 
народження, ст-ця Астаховська Глубокинського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
робiтник мехцеху тресту "Краснодонвугiлля". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЖДАНОВ Павло Миколайович, 1911 р. 
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий. Вiйськовим трибуналом 81 окремої 
морської стрiлецької бригади 10 липня 1942 року 
засуджений до розстрiлу заочно. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

ЖДАНОВ Петро Антонович, 1913 р. 
народження, смт Новоайдар, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, командир 
вiддiлення 51 артилерiйського полку. Вiйськовим 
трибуналом 21 армiї 22 липня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЖДАНОВ Тарас Сергiйович, 1883 р. 
народження, с. Верхнiй Ломовець 
Долгоруковського р-ну Курської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Алчевську, сторож їдальнi з-ду iм. Ворошилова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 16 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 2 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.   

ЖДАНОВ Тимофiй Федотович, 1925 р. 
народження, с. Водяна Балка Диканського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Стахановi, коваль шахти iм. Iллiча. 
Луганським обласним судом 14 лютого 1950 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 21 лютого 
1955 року Верховним судом УРСР строк покарання 
знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ЖДАНОВ Якiв Михайлович, 1891 р. 
народження, м. Артемiвськ Донецької обл., 
українець, освіта середня. Проживав у м. Красний 
Луч, секретар-друкар шахти № 4-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЖДАНОВА Варвара Дмитрiвна, 1905 р. 
народження, с. Петровеньки Слов'яносербського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала в смт 
Фрунзе Слов'яносербського р-ну, не працювала. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 17 жовтня 1944 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ЖДАНОВА Марiя Лук'янiвна, 1924 р. 
народження, с. Iзмалково Iзмалковського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Лисичанську, 
боєць штабу мiсцевої протиповiтряної оборони. 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 21 
липня 1944 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЖДАНОВА Тетяна Миколаївна, 1921 р. 
народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну, 
українка, освiта середня. Проживала в смт 
Калинове Попаснянського р-ну, не працювала. 
Арештована 21 квiтня 1942 року за звинуваченням 
у зв'язках з агентурою нiмецької розвiдки. 31 
травня 1942 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1995 роцi.    
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ЖЕВАГА (ЖЕВАГIН) Омелян 
Миколайович, 1896 р. народження, смт Бiлолуцьк 
Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Бiлолуцьку, селянин-одноосiбник. 
Донецьким обласним судом 3 грудня 1932 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ЖЕВАГIН Олексiй Миколайович, 1888 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, слюсар доменного цеху з-ду iм. 
Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
7 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖЕВАГО Ганна Павлiвна, 1872 р. 
народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в с. Верхня 
Покровка Старобiльського р-ну, не працювала. 
Була притягнута до вiдповiдальностi за втечу з 
мiсця вислання. 2 грудня 1933 року справу 
припинено за вiком звинувачуваної. Реабiлiтована у 
1933 роцi.    

ЖЕВАГО Денис Павлович, 1875 р. 
народження, с. Верхня Покровка Старобiльського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Верхнiй Покровцi, не працював. Був притягнутий 
до вiдповiдальностi за втечу з мiсця вислання. 2 
грудня 1933 року справу припинено за вiком 
звинувачуваного. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ЖЕВАГО Єлизавета Андрiївна, 1893 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Iванiвцi, 
домогосподарка. 23 вересня 1943 року вiдiбрано 
пiдписку про невиїзд – звинувачувалася у 
контрреволюцiйному саботажi. 26 жовтня 1943 
року справу припинено за малозначнiстю, пiдписку 
про невиїзд анульовано.  Реабiлiтована у 1943 роцi.    

ЖЕВЛЮК Леонiд Володимирович, 1905 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта вища. 
Проживав у Луганську, виконроб мiського 
трамвайного управлiння. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 13 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЖЕВНОВАТЧЕНКО Iван Яремович, 1901 
р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник 
шахти iм. Крупської. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС по охоронi тилу 37 армiї 30 червня 
1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖЕГУР Якiв Єгорович, 1887 р. народження, 
с. Благодатне Павлоградського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, iнвалiд працi. 
Луганським обласним судом 30 квiтня 1947 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЖЕЖЕРIН Олексiй Якович, 1894 р. 
народження, с. Лохвиця Лохвицького р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта вища.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у смт Новопсков, 
агроном Новопсковської МТС. Арештований 24 
березня 1943 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 3 липня 1944 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1995 роцi.    

ЖЕКОВ Теодор (Федiр) Георгiйович, 1892 
р. народження, Болгарiя, болгарин, освiта 
початкова. Проживав у с-щi Довжанський 
Свердловської мiськради, завiдуючий 
Ровенькiвським лiсомелiоративним розсадником. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 16 червня 1939 року засуджений до 15 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЖЕЛДАКОВ Михайло Євтiйович, 1895 р. 
народження, с. Кринички Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Криничках, селянин-одноосiбник. Постановою 
Донецького мiжрайсуду вiд 19 сiчня 1932 року 
визнаний соцiально небезпечним елементом i 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЖЕЛЄЗКО Алоїз Казимирович, 1897 р. 
народження, м. Житомир, поляк, неписьменний. 
Проживав у м. Луганську, перукар "Вiйськторгу". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 19 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.    

ЖЕЛЄЗНИЙ Ернст Михайлович, 1906 р. 
народження, Мархлевський р-н Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Новорозсош Новопсковського р-ну, колгоспник к-
пу "Ударник другої п'ятирiчки". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЖЕЛЄЗНИЙ Йосип Iванович, 1888 р. 
народження, Чехословаччина, чех, освiта 
початкова. Проживав у м. Рубiжне, майстер-
ковбасник раймiжторгу. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 31 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 
лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖЕЛЄЗНОВ Володимир Аврамович, 1917 
р. народження, м. Алчевськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав в Алчевську, бухгалтер 
мiської контори "Заготзерно". Луганським 
обласним судом 29 квiтня 1948 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЖЕЛЄЗНЯК Семен Пилипович, 1896 р. 
народження, с. Данчiв Межирiцького р-ну 
Рiвненської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник меблевої 
фабрики. Луганським обласним судом 25 листопада 
1948 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 5 
квiтня 1955 року Верховним судом УРСР мiру 
покарання знижено до 6 р. 6 м-цiв. Реабiлiтований у 
1992 роцi.   
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ЖЕЛЄЗНЯК Тимофiй Iванович, 1885 р. 
народження, смт Новопсков, українець. Проживав у 
Новопсковi, тесляр к-пу iм. Ворошилова. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЖЕЛЄЗОВСЬКИЙ Олександр 
Олександрович, 1887 р. народження, с. Спичинцi, 
Київська обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, кучер контори 
"Заготзерно". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
29 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЖЕЛИХОВСЬКА Нiна Миколаївна, 1921 р. 
народження, с. Супрункiвцi, Кам'янець-Подiльська 
обл., українка, освiта н/вища. Проживала в м. 
Луганську, студентка Луганського педагогiчного 
iнституту. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 27 березня 1943 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi. 27 червня 1944 року 
Верховним судом СРСР вирок скасовано, справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1944 роцi.    

ЖЕЛНОВАЧ Iван Гаврилович, 1895 р. 
народження, смт Ремiвка Чистякiвського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Ленiнське Свердловської 
мiськради, слюсар шахти № 9 iм. Ленiна. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖЕЛОНКIН Пантелеймон Васильович, 
1886 р. народження, м. Павловськ Воронезької обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. 
Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, 
ветфельдшер. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 22 березня 1937 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖЕЛТКЕВИЧ Iван Iванович, 1896 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Привiлля Лисичанської мiськради, 
стволовий шахти "Карбонiт". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЖЕЛТКЕВИЧ Пилип Станiславович, 1896 
р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Кiровську, крiпильник шахти № 22-
6. Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 сiчня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.    

ЖЕЛТОБРЮХ Максим Андрiйович, 1898 
р. народження, с. Новоборове Старобiльського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, возiй промартiлi транспортникiв. 
Донецьким обласним судом 1 липня 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЖЕЛТОБРЮХ Микола Якович, 1888 р. 
народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоборовому, грабар Рубiжанського з-ду "Зоря". 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
13 листопада 1942 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЖЕЛТОНОГОВ Тимофiй Лукич, 1884 р. 
народження, кол.с. Онисимiвка Микитiвської 
сiльради Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у с-щi Кошари 
Антрацитiвського р-ну, комiрник радгоспу "Лози". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 5 квiтня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЖЕЛТУНОВ-ЖЕЛТОНОГ Андрiй 
Iванович, 1907 р. народження, с. Гаврилiвка, 
Одеська обл., українець, освiта середня. Проживав 
у м. Луганську, секретар комсомольської 
органiзацiї Лугнавчкомбiнату. Спецколегiєю 
Донецького обласного суду 17 квiтня 1935 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЖЕЛТУХIН Омелян Гордiйович, 1887 р. 
народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Кремiнна, сторож примiського господарства 
Рубiжанського хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1962 
роцi.    

ЖЕЛУДЄВ (ЖОЛУДЄВ) Григорiй 
Федорович, 1877 р. народження, с. Бiлий Колодязь 
Вейделевського р-ну Воронезької обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, швець побуткомбiнату шахти № 
16-бiс. Арештований 22 жовтня 1933 року за 
пiдозрою у приналежностi до контрреволюцiйної 
органiзацiї. 11 лютого 1934 року справу припинено, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.    

ЖЕЛЯБОВСЬКИЙ Якiв Харитонович, 
1897 р. народження, с. Березовське Бєлгородського 
р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, слюсар 
шахти № 3 iм. Дзержинського. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ МВС Луганської обл 30 вересня 
1946 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЖЕМБРОВСЬКИЙ Володимир 
Олександрович, 1913 р. народження, с. Березiвка 
Коростишiвського р-ну Житомирської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, бухгалтер 14-ї дистанцiї колiї. Лiнiйним 
судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 7 лютого 1939 
року засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЖЕРДЄВ Володимир Васильович, 1892 р. 
народження, с. Гайове Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Новоганнiвка Краснодонського р-ну, селянин-
одноосiбник. Постановою "трiйки" при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 23 листопада 1931 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖЕРДЄВ Петро Гнатович, 1912 р. 
народження, с. Беречка Дросковського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, 
бухгалтер шахти № 1-1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 23 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЖЕРДЄВ Пилип Федорович, 1892 р. 
народження, с. Солонцi Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Солонцях, вагар к-пу 
"Ударник". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
27 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЖЕРЕБИЛО Антон Антонович, 1893 р. 
народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, 
українець, неписьменний. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 174 окремого саперного батальйону. 
Арештований 30 червня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14 липня 
1943 року виправданий Вiйськовим трибуналом 2 
танкового корпусу. Реабiлiтований у 1943 роцi.    

ЖЕРЕБИЛО Яким Терентiйович, 1868 р. 
народження, смт Новопсков, українець, 
неписьменний. Проживав у Новопсковi, селянин-
одноосiбник. Постановою "трiйки" при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 8 жовтня 1931 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖЕРЕБИЛОВ Василь Спиридонович, 1890 
р. народження, с. Риб'янцеве Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Риб'янцевому, колгоспник к-пу "Шлях до 
соцiалiзму". 15 травня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 
вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЖЕРЕБИЛОВ Вiктор Дорофiйович, 1888 р. 
народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Закотному, 
колгоспник к-пу "20 рокiв ВЛКСМ". 14 травня 1942 
року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖЕРЕБИЛОВ Михайло Антонович, 1874 р. 
народження, с. Петровка Павловського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Брянка, робiтник 
шахти № 12. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
26 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЖЕРЕБНИЙ Павло Севастянович, 1915 р. 
народження, с. Кам'янка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
червонофлотець, служив на лiнкорi "Октябрьская 
революция". Вiйськовим трибуналом Балтiйського 
флоту 11 травня 1938 року засуджений до 4 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЖЕРЕБЦОВ Костянтин Григорович, 1888 
р. народження, м. Полтава, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Городище 
Перевальського р-ну, бухгалтер артiлi 
"Кооперацiя". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
14 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЖЕРЕБЦОВ Степан Омелянович, 1910 р. 
народження, м. Краснодон, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 59 
кавалерiйського полку кавалерiйського корпусу iм. 
Раднаркому УРСР. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 4 червня 1933 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1998 роцi.    

ЖЕРЛИЦИН Василь Михайлович, 1915 р. 
народження, с. Ями Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, курсант 
Камишинського пiхотного училища, Уральська 
обл., Росiйська Федерацiя. Вiйськовим трибуналом 
44 запасної стрiлецької бригади 19 жовтня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЖЕРЛИЦИН Денис Феоктистович, 1885 р. 
народження, х. Шердєвка, Уразовський р-н 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Зоринську 
Перевальського р-ну, возiй шахти "Никанор". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖЕРЛИЦИНА Анна Афанасiївна, 1910 р. 
народження, с. Сiнне Бєлгородського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в м. Луганську, перукар 
артiлi iнвалiдiв "3-я п'ятирiчка". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 18 
червня 1945 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1957 роцi.    

ЖЕРЛИЦИНА Марiя Михайлiвна, 1917 р. 
народження, с. Солонцi Троїцького р-ну, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в Солонцях, 
колгоспниця к-пу "Ударник". Арештована 18 
лютого 1943 року за звинуваченням у зрадницьких 
дiях. 27 грудня 1943 року справу припинено за 
смертю пiдслiдної. Реабiлiтована у 1996 роцi.    

ЖЕРМАЛЬ Альберт Васильович, 1910 р. 
народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу 
"Червона хвиля". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЖЕРМАЛЬ Володимир Васильович, 1906 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 9 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЖЕРМАЛЬ Едуард Фрiдрiхович, 1899 р. 
народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта середня. 
Проживав у ст-цi Пролетарська Пролетарського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, старший 
бухгалтер райвиконкому. Постановою "трiйки" при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 21 лютого 1934 року 
висланий на 3 р. у Пiвнiчний край. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

ЖЕРМАЛЬ Неллi Iванiвна, 1903 р. 
народження, смт Новодар'ївка Ровенькiвської 
мiськради, нiмкеня, освiта початкова. Проживала в 
Новодар'ївцi, без певних занять. 17 лютого 1942 
року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
вiйськової частини 1125 засуджена до розстрiлу. 
Страчена 16 березня 1942 року. Реабiлiтована у 
1990 роцi.    
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ЖЕРМАЛЬ Теодор Федорович, 1893 р. 
народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Новодар'ївка Ровенькiвської 
мiськради, скотар радгоспу "Сiльiнтерн". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖЕРМАНЬ (ЖЕРМАЛЬ) Ернст 
Вiльгельмович, 1908 р. народження, кол.с. 
Мирське Благiвської сiльради Ровенькiвської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськради, 
прибиральник породи шахти № 33-37. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЖЕРНОВИЙ Онисим Олексiйович, 1890 р. 
народження, с. Шевченкове Вiльшанського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, десятник шахти № 12. Арештований 31 серпня 
1937 року за звинуваченням у шкiдницькiй 
дiяльностi. 1 липня 1939 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖЕРНОВСЬКА Анна Йосипiвна, 1905 р. 
народження, Мiнська обл., Бiлорусь, єврейка, освiта 
початкова. Проживала в м. Луганську, заступник 
головного бухгалтера унiвермагу. Арештована 10 
квiтня 1946 року за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 14 червня 1946 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЖЕРНОКЛЄЄВ (ЖЕРНОКЛЮЄВ) Iван 
Матвiйович, 1896 р. народження, с. Кульбаково 
Куйбишевського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, 
телефонний майстер адмiнiстративно-
господарського вiддiлу тресту "Боковоантрацит". 
Репресований двiчi. Арештований 1 грудня 1933 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 25 грудня 1933 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 29 вересня 
1938 року. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1960 
роках.   

ЖЕСТОВСЬКИЙ Олександр Iванович, 
1900 р. народження, с. Сенькове Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, бухгалтер мiської 
контори "Донпромторгу". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖИБРОВСЬКА Антонiна Андрiївна, 1875 
р. народження, м. Iзяслав Вiнницької обл., полька, 
неписьменна. Проживала в с. Гармашiвка 
Бiловодського р-ну, колгоспниця к-пу iм. 1 Травня. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 
1937 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 
1989 роцi.    

ЖИВАГА Антон Тимофiйович, 1894 р. 
народження, с. Верхня Покровка Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Гiрське Первомайської мiськради, десятник шахти 
№ 1-2 "Гiрська". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 14 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЖИВАГА Яким Єгорович, 1899 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Новiй 
Астраханi, селянин-одноосiбник. Арештований 20 
сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї, що в ходi слiдства не було доведено. 9 
березня 1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖИВАГIНА Марфа Онисимiвна, 1904 р. 
народження, с. Алексєєвка Азовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в смт Сiмейкине 
Краснодонського р-ну, конюх шахти № 99 артiлi 
"Бiльшовик". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, 14 серпня 
1943 року засуджена до 15 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ЖИВАГО Андрiй Михайлович, 1902 р. 
народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоборовому, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 16 березня 1930 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖИВАГО Iван Iванович, 1900 р. 
народження, с. Верхня Покровка Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Лотикове Слов'яносербського р-ну, тесляр шахти 
iм. Лотикова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЖИВАГО Михайло Омелянович, 1873 р. 
народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у 
Новоборовому, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 16 березня 1930 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЖИВАГО Омелян Михайлович, 1897 р. 
народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоборовому, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 16 березня 1930 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЖИВОРУКОВ Матвiй Степанович, 1890 р. 
народження, с. Архиповка Россошанського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, 
начальник котельного цеху з-ду № 20. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 11 липня 
1945 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1965 роцi.    
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ЖИВОТОВ Борис Федорович, 1916 р. 
народження, м. Антрацит, росiянин, освiта 
початкова. Проживав в Антрацитi, слюсар 
Бокiвського рудника. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 8 червня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЖИВОТОВСЬКА Галина Никифорiвна, 
1894 (1899) р. народження, с. Бригадирiвка, 
Полтавська обл., українка, освiта н/вища. 
Проживала в м. Луганську, шкiльна вчителька. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 24 квiтня 1943 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ЖИГАЛКО Максим Iванович, 1883 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Красному Кутi, робiтник силiкатного з-ду. 
Арештований 20 сiчня 1933 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 5 березня 1933 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖИГАЛЬЦОВ Василь Петрович, 1890 р. 
народження, с. Козацьке Обоянського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, муляр 
вiддiлу капiтального будiвництва з-ду № 270. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 26 вересня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЖИГАРЕВ (ЖИХАРЕВ) Михайло 
Васильович, 1912 р. народження, с. Лутовинове 
Волоконовського р-ну Курської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Лисичанську, коногон шахти iм. ОДПУ. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

ЖИГЕРЯ Сергiй Iванович, 1878 р. 
народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, шорник з-ду Наркомату шляхiв. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖИГОЦЬКИЙ Iван Iванович, 1887 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, машинiст 
паровоза депо Луганськ. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 16 березня 1938 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 21 жовтня 
1938 року Залiзничною колегiєю Верховного суду 
СРСР вирок скасовано, справу направлено на новий 
розгляд. 27 червня 1939 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.   

ЖИГРIН Микола Федосiйович, 1905 р. 
народження, с. Дяченково Радченського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Валуйське 
Станично-Луганського р-ну, кондуктор товарних 
поїздiв зал.ст. Кiндрашiвська. Арештований 14 
лютого 1943 року за звинуваченням у зрадницькiй 
дiяльностi. 26 березня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖИГУЛIН Iван Харлампiйович, 1908 р. 
народження, с. Суслово Єлецького р-ну Орловської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Краснодонi, крiпильник 
шахти № 1-5-бiс. Арештований 29 квiтня 1942 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У 
зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, 
де пiзнiше не виявлений. 20 грудня 1949 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖИГУНОВ Iван Тихонович, 1909 р. 
народження, с. Червоний Городок Хотимського р-
ну Могильовської обл., Бiлорусь, росiянин, 
неписьменний. Проживав у с. Маслакове 
Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "20 рокiв 
Жовтня". 19 червня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 
вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖИДЕЦЬКИЙ Адам Матвiйович, 1895 р. 
народження, с. Березна Володарського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, 
колгоспник к-пу "Комiнтерн". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЖИДЕЦЬКИЙ Вiктор Матвiйович, 1902 р. 
народження, с. Березна Володарського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, коваль 
к-пу "Комiнтерн". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 4 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЖИДИЛIН Дмитро Васильович, 1884 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Мiусинську Краснолуцької мiськради, слюсар з-ду 
№ 59. Репресований двiчi. Арештований 19 
листопада 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 31 сiчня 1934 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. 16 жовтня 1937 
року  "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1934 i 1956 роках.   

ЖИДИЛIНА Ганна Григорiвна, 1882 р. 
народження, смт Штерiвка Краснолуцької 
мiськради, українка, освiта початкова. Проживала в 
Штерiвцi, домогосподарка. Арештована 19 грудня 
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї, що в ходi слiдства не було доведено. 18 
квiтня 1942 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнена.  Реабiлiтована у 1942 роцi.    
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ЖИДКIН Антон Миколайович, 1905 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник хлiбозаводу. 
Арештований 19 сiчня 1936 року за звинуваченням 
у шпигунствi i в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖИДКОВ Василь Iванович, 1914 р. 
народження, с. Верхньогарасимiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Тепле Станично-Луганського р-ну, 
тесляр Луганського житлокомбiнату. Арештований 
26 жовтня 1933 року за звинуваченням у здiйсненнi 
диверсiйного акту. 13 сiчня 1934 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ЖИДКОВ Iван Максимович, 1875 р. 
народження, с. Верхньогарасимiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, сторож житлокомбiнату. 
Арештований 19 жовтня 1933 року за 
звинуваченням у здiйсненнi диверсiйного акту. 13 
сiчня 1934 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ЖИДКОВ Федот Степанович, 1893 р. 
народження, с. Верхнiй Мiнченок Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, заготiвельник 
м'ясокомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 7 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЖИДКОВА Євдокiя Василiвна, 1914 р. 
народження, Донецька обл., українка, освiта 
початкова. Проживала в м. Луганську, 
домогосподарка. Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 11 листопада 1944 року 
вислана за межi України як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини.  Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЖИЖИМОВ Андрiй Савелiйович, 1909 р. 
народження, м. Попасна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Попаснiй, вiдповiдальний 
виконавець матерiального вiддiлу 
вагоноремонтного з-ду. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 16 сiчня 1940 
року вирок скасовано, справу припинено. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.   

ЖИЖКО Iван Никонович, 1899 р. 
народження, с. Єганове Дружкiвського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта н/вища. Проживав 
у м. Луганську, адвокат мiської колегiї адвокатiв. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1964 роцi.    

ЖИЗНЕВСЬКИЙ Станiслав Михайлович, 
1903 р. народження, Дрiссенський р-н Вiтебської 
обл., Бiлорусь, поляк, освiта початкова.  Член 
ВКП(б) у 1928-1938 рр. Проживав у м. Луганську, 
фрезерувальник новопаровозного цеху з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 22 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЖИЛА Терентiй Григорович, 1901 р. 
народження, с. Перервинцi Драбiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Тацине Ровенькiвської мiськради, 
наваловiдбiйник шахти № 35. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖИЛЕНКО Кирило Максимович, 1914 р. 
народження, с. Леб'яже Красноградського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Миколаївка Станично-Луганського 
р-ну, грабар на будiвництвi залiзничної магiстралi 
Москва-Донбас. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 25 вересня 1937 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЖИЛЕНКОВ Павло Iванович, 1885 р. 
народження, с. Хлєбновка Балаковського р-ну 
Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, 
рахiвник пайового столу закритого робiтничого 
кооперативу. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 31 серпня 1932 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЖИЛИНКОВА Марiя Миколаївна, 1914 р. 
народження, с. Каменка Малоархангельського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта н/середня. Проживала в м. Стахановi, 
робiтниця шахти "Нова Голубiвка". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1944 року 
засуджена до 3 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 
1991 роцi.    

ЖИЛИЧ Василь Iллiч, 1892 р. народження, 
Польща, росiянин, освiта середня. Проживав у м. 
Красний Луч, начальник дiльницi шахти № 2-8. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

ЖИЛIН Iван Михайлович, 1884 р. 
народження, с. Ровнець Русько-Бродського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Кошари 
Антрацитiвського р-ну, тесляр радгоспу "Лози". 
Арештований 20 сiчня 1942 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним 
станом етапований углиб країни, де пiзнiше не 
виявлений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖИЛIН Iван Прохорович, 1906 р. 
народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Трьохiзбенцi, робiтник радгоспу iм. Литвинова. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 5 квiтня 1942 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖИЛIН Якiв Панкратович, 1891 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
середня. Проживав у м. Брянка, голова артiлi 
iнвалiдiв "Червоний шахтар". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 11 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЖИЛIНСЬКИЙ Еммануїл Йосипович, 1913 
р. народження, смт Софiївський Краснолуцької 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Софiївському, робiтник шахти № 21. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 15 лютого 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 
роцi.    

ЖИЛIНСЬКИЙ Йосип Михайлович, 1884 
р. народження, с. Орлiвка Чистякiвського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Красний Луч, возій-приватник. Донецьким 
обласним судом 28 квiтня 1937 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЖИЛОВИЙ Платон Дмитрович, 1893 р. 
народження, с. Дмитрiвка Петропавлiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, командир 
вiддiлення 1547 окремого саперного батальйону. До 
призову проживав у смт Комишуваха 
Попаснянського р-ну. Вiйськовим трибуналом 11 
саперної бригади 12 вересня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.  

ЖИЛЬЦОВ Iван Семенович, 1887 р. 
народження, с. Бариново, Орловська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Кiровську, крiпильник шахти № 22. 
Арештований 12 листопада 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, що в ходi 
слiдства не було доведено. 23 лютого 1933 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖИЛЬЦОВА Марiя Карпiвна, 1911 р. 
народження, м. Алчевськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в Алчевську, без певних 
занять. Арештована 20 сiчня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянських дiях. 27 квiтня 
1942 року виправдана Вiйськовим трибуналом 
Алчевського гарнiзону. Реабiлiтована у 1942 роцi.    

ЖИЛЯКОВ Iван Калинович, 1898 р. 
народження, с. Яковлєво, Курська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 39 стрiлецького 
полку. До призову проживав у смт Ленiнське 
Свердловської мiськради. Вiйськовим трибуналом 
4 стрiлецької дивiзiї 2 травня 1942 року засуджений 
до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ЖИЛЯКОВ Iван Митрофанович, 1915 р. 
народження, с. Верхнiй Мамон 
Верхньомамонського р-ну Воронезької обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Дiброва Мiловського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Ленiна. Арештований 27 
травня 1943 року за звинуваченням в 
антирадянськiй дiяльностi, що в ходi слiдства не 
було доведено. 5 серпня 1943 року справу 
припинено.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖИМАЙЛО (ЖИМАЙЛОВ) Микола 
Дмитрович, 1922 р. народження, х. Суровикiно, 
Кагановицький р-н Волгоградської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Перевальську, робiтник шахти № 5. Луганським 
обласним судом 8 березня 1946 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЖИМАЛIН Василь Iванович, 1914 р. 
народження, с. Уткiно Фiровського р-ну 
Калiнiнської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
робiтник шахти iм. Iллiча. Вiйськовим трибуналом 
Луганського гарнiзону 25 лютого 1946 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ЖИНКО Станiслав Антонович, 1886 р. 
народження, м. Первомайськ Одеської обл., поляк, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, коваль 
вагоноремонтного пункту зал.ст. Алчевськ. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 24 
червня 1942 року постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР строк покарання знижено до 8 р. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖИРЕНКIН Семен Володимирович, 1909 р. 
народження, м. Стаханов, росiянин, освiта середня. 
Проживав у Стахановi, майстер з-ду хiмматерiалiв. 
Луганським обласним судом 19 грудня 1962 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 16 лютого 
1966 року помилуваний Президiєю Верховної Ради 
УРСР. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЖИРКОВ Василь Андрiянович, 1905 р. 
народження, с. Виползово Кадомського р-ну 
Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
продавець магазину мiськхарчторгу. Арештований 
26 лютого 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам, що в ходi 
слiдства не було доведено. 9 серпня 1943 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖИРКОВ Юхим Захарович, 1913 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
н/середня.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у Луганську, не працював. Арештований 23 березня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам, що в ходi слiдства не було 
доведено. 1 квiтня 1943 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖИРОВ Микола Фролович, 1895 р. 
народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у 
Новоборовому, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 16 березня 1930 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    
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ЖИРОВ Трохим Корнiйович, 1890 р. 
народження, с. Верхня Дуванка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Верхнiй 
Дуванцi, селянин-одноосiбник. Арештований 10 
грудня 1933 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 5 
березня 1934 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1934 роцi.    

ЖИРОК Надiя Олександрiвна, 1897 р. 
народження, с. Ганно-Миколаївка Софiївського р-
ну Днiпропетровської обл., українка, неписьменна. 
Проживала в с. Верхньокам'янка Попаснянського р-
ну, колгоспниця к-пу "Бiльшовицький штурм". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 24 червня 1942 року засуджена до розстрiлу. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ЖИРЯКОВ (ЖИРЯК) Василь Григорович, 
1889 р. народження, с. Воєводiвка Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Воєводiвцi, колгоспник к-пу iм. Чубаря. 
Репресований двiчi. 10 грудня 1931 року вiдiбрано 
пiдписку про невиїзд – звинувачувався у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
13 грудня 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, підписку про невиїзд 
анульовано. 18 квiтня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом 28 району авiацiйного базування 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1931 i 1992 роках. 

ЖИТЛО Василь Iванович, 1894 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, бригадир 
млинкомбiнату № 7. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганського гарнiзону 22 серпня 1945 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖИТЛО Костянтин Iванович, 1896 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, колгоспник к-пу 
"Комунар". Арештований 10 березня 1943 року за 
звинуваченням у шкiдницькiй дiяльностi. 31 
березня 1943 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖИТЛО Семен Антонович, 1904 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, технiк-
будiвельник райкомунгоспу. Арештований 10 
березня 1943 року за звинуваченням у зрадницькiй 
дiяльностi. 31 березня 1943 року справу припинено 
за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖИТЛО Семен Степанович, 1893 р. 
народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Преображенному, не працював. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖИТНА Вiра Дмитрiвна, 1909 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, не 
працювала. Арештована 25 вересня 1941 року за 
звинуваченням у розповсюдженнi листiвок 
антирадянського змiсту. 15 квiтня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЖИТНИЙ Андрiй Григорович, 1883 р. 
народження, м. Щастя Жовтневої райради м. 
Луганська, українець, освiта початкова. Проживав у 
Щастi, селянин-одноосiбник. Арештований 6 
серпня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї, що в ходi слiдства не було 
доведено. 17 вересня 1932 року справу припинено. 
Реабiлiтований у 1932 роцi.    

ЖИТНИЙ Андрiй Миколайович, 1898 р. 
народження, м. Щастя Жовтневої райради м. 
Луганська, українець, освiта початкова. Проживав у 
Щастi, селянин-одноосiбник. Арештований 4 
жовтня 1930 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї, 
що в ходi слiдства не було доведено. 30 грудня 
1930 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

ЖИТНИЙ Iван Iванович, 1891 р. 
народження, м. Щастя Жовтневої райради м. 
Луганська, українець, освiта початкова.  Член 
ВКП(б) у 1917-1938 рр. Проживав у м. Луганську, 
змiнний майстер новопаровозного цеху з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЖИТНИЙ Iван Миколайович, 1896 р. 
народження, м. Щастя Жовтневої райради м. 
Луганська, українець, освiта початкова. Проживав у 
Щастi, селянин-одноосiбник. Арештований 4 
жовтня 1930 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї, 
що в ходi слiдства не було доведено. 30 грудня 
1930 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

ЖИТНИЙ Олександр Павлович, 1899 р. 
народження, м. Щастя Жовтневої райради м. 
Луганська, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, референт облшляхвiддiлу. 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 5 
жовтня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЖИТНИК Петро Якович, 1884 р. 
народження, с. Грабове Чистякiвського р-ну 
Донецької обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, завiдуючий складом 
шахти № 17-бiс. Арештований 22 грудня 1933 року 
за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 30 грудня 1933 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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ЖИТНИКОВСЬКИЙ 
(ЖИТНЯКОВСЬКИЙ) Казимир Людвiгович, 
1885 р. народження, с. Хотень Перший 
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 1 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЖИХАР Iван Iванович, 1893 р. народження, 
смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Краснорiченському, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 21 березня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЖИХАР Олексiй Iванович, 1906 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, коваль монтажної контори № 2. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 серпня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЖИХАР Федiр Йосипович, 1886 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Краснорiченському, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 3 березня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖИХАРЕВА Євдокiя Петрiвна, 1872 р. 
народження, м. Кремiнна, українка, освiта 
початкова. Проживала в Кремiннiй, черниця. 
Арештована 28 червня 1931 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 27 серпня 1931 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1931 роцi.    

ЖИХОР Єгор Андрiйович, 1891 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Краснорiченському, тесляр к-пу iм. Ворошилова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЖИЦЬКИЙ Iсидор Данилович, 1881 р. 
народження, с. Варваровка, Орловська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, 
тесляр радгоспу iм. Шевченка. Арештований 16 
жовтня 1930 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї.  3 сiчня 1931 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЖИЩЕНКО Сергiй Iванович, 1902 р. 
народження, с. Лисогорка Курганського р-ну 
Свердловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
завiдуючий мiським поштовим агентством. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 7-8 
березня 1933 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖЛОБИЦЬКИЙ Владислав 
Станiславович, 1909 р. народження, смт Городок 
Городоцького р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Мiстки Сватiвського р-
ну, техпрацiвник райвиконкому. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 
роцi.    

ЖМУРIН Iван Матвiйович, 1908 р. 
народження, с-ще зал.ст. Арчеда, Волгоградська 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Красний Луч, не 
працював. Вiйськовим трибуналом 383 стрiлецької 
дивiзiї 15 лютого 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЖМУРIНА Марiя Гнатiвна, 1899 р. 
народження, с. Петрова Буда Гордєєвського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Красний Луч, не 
працювала. Вiйськовим трибуналом 383 стрiлецької 
дивiзiї 15 лютого 1942 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ЖОВТОНОЖЕНКО (ЖЕЛТОНОЖЕНКО) 
Павло Григорович, 1898 р. народження, с. 
Новомикiльське Мiловського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Новомикiльському, 
заготiвельник вторинної сировини 
райспоживспiлки. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 31 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖОГА Альфонс Йосипович, 1895 р. 
народження, м. Льєж, Бельгiя, бельгiєць, освiта 
середня. Проживав у м. Красний Луч, завiдуючий 
вiддiлом тресту "Донбасводбуд". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЖОГЛИК Петро Андрiйович, 1908 р. 
народження, с. Сосновка, Тамбовська губернiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, токар шахти № 8-9. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР від 6 квiтня 1931 
року висланий за межi України умовно. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖОЛДАК Iван Семенович, 1910 р. 
народження, с. Байдiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Кiровську, старший стрiлочник зал.ст. Сифонна. 
Арештований 14 сiчня 1938 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 8 травня 1938 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖОЛДАК Федiр Семенович, 1913 р. 
народження, с. Байдiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
зал.ст. Сифонна, Кiровська мiськрада, робiтник 
кам'яного кар'єру. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 16 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Шляхово-транспортним вiддiлом 
НКВС Пiвнiчно-Донецької залiзницi 26 грудня 
1939 року вирок скасовано, справу припинено за 
недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   
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ЖОЛОБ Йон Йосипович, 1897 р. 
народження, с. Вершина Перша Бердянського р-ну 
Запорiзької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької 
мiськради, механiк радгоспу "Хрустальний". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

ЖОЛОБА Федiр Мусiйович, 1898 р. 
народження, кол.с. Цимлянка Бобрикiвської 
сiльради Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 7 квiтня 1930 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЖОЛОБОВА Варвара Семенiвна, 1912 р. 
народження, с. Токарево, Алтайський край, 
Російська Федерація, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в м. Алчевську, робiтниця з-ду iм. 
Ворошилова. Арештована 25 квiтня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 9 червня 1942 року виправдана за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1942 
роцi.  

ЖОЛОС Григорiй Трифонович, 1896 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Петровське Краснолуцької мiськради, майстер депо 
з-ду № 59. Особливою нарадою при НКВС СРСР 5 
квiтня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЖОЛОС Якiв Федорович, 1888 р. 
народження, с-ще Христофорiвка Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Христофорiвцi, колгоспник к-пу "Ленiнський плуг". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖОЛТИКОВ Петро Пантелiйович, 1895 р. 
народження, с. Червоний Жовтень Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Червоному Жовтнi, селянин-
одноосiбник. Постановою "трiйки" при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 27 сiчня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖОС Iван Максимович, 1896 р. 
народження, с. Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Олексiївцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 28 квiтня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

ЖОСОВА Василина Григорiвна, 1900 р. 
народження, с. Ганнiвка Старобiльського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Ганнiвцi, 
колгоспниця к-пу iм. Ворошилова. 25 травня 1942 
року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджена до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЖОСС Микола Петрович, 1898 р. 
народження, с. Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Олексiївцi, 
колгоспник к-пу iм. ХУП партз'їзду. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЖУВАКIНА Пелагiя Романiвна, 1893 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українка, неписьменна. Без певного мiсця 
проживання i роботи. Луганським обласним судом 
30 травня 1950 року засуджена до 25 р. позбавлення 
волi. Верховним судом УРСР 9 червня 1955 року 
строк покарання знижено до 10 р. Реабiлiтована у 
1991 роцi.    

ЖУГДА Войцех Iванович, 1894 р. 
народження, с. Мацькiвцi Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Полушкине Троїцького р-ну, садiвник к-пу 
"Хвиля революцiї". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖУГДА Мартин Петрович, 1902 р. 
народження, с. Мацькiвцi Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Полушкине Троїцького р-ну, колгоспник к-пу 
"Хвиля революцiї". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 2 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу.   
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖУЖНЄВ Семен Андрiйович, 1899 р. 
народження, Морозовський р-н Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, конюх шахти № 1-8. 
Постановою Особливої наради при МДБ СРСР вiд 
14 вересня 1949 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖУЖУКОВ Петро Митрофанович, 1881 р. 
народження, м. Болград Iзмаїльського р-ну, 
Молдова, росiянин, освiта середня. Проживав у м. 
Лисичанську, старший бухгалтер Верхнянської 
МТС. Арештований 22 лютого 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 29 червня 1943 року справу припинено 
за смертю пiдслiдного.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖУК Андрiй Матвiйович, 1898 р. 
народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Великоцьку, селянин-одноосiбник. Постановою 
Колегiї ОДПУ від 16 травня 1932 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Колегією ОДПУ 4 червня 
1934 року заборонено проживати в Україні на 3 р. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖУК Михайло Архипович, 1907 р. 
народження, с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Кошари Антрацитiвського р-ну, тракторист 
радгоспу "Лози". Арештований 20 травня 1943 року 
за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам, що в ходi слiдства не було доведено. 10 
серпня 1943 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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ЖУК Юхим Андрiйович, 1906 р. 
народження, с. Шарiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Шарiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Iллiча. Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 12 сiчня 1944 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1966 
роцi.    

ЖУК Юхим Iллiч, 1864 р. народження, смт 
Маркiвка, українець, неписьменний. Проживав у 
Маркiвцi, селянин-одноосiбник. Вiйськовим 
трибуналом 35 району авiацiйного базування 18 
грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. 28 сiчня 
1942 року Вiйськовим трибуналом Пiвденно-
Захiдного фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЖУКОВ Арсентiй Дмитрович, 1906 (1911) 
р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
ст.сержант хiмвзводу 201 армiйського запасного 
стрiлецького полку. Репресований двiчi. 
Арештований 26 червня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у 
справi немає. 24 березня 1943 року арештований за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 20 квiтня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований в 
обох справах у 1994 році. 

ЖУКОВ Григорiй Арсентiйович, 1900 р. 
народження, с. Лисогорка Матвєєво-Курганського 
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, робiтник мiськпоштамту. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 
роцi.    

ЖУКОВ Григорiй Матвiйович, 1908 р. 
народження, с. Соломинка Сосєдського р-ну 
Пензенської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, 
вибiйник шахти iм. Сталiна. Арештований 9 серпня 
1938 року за звинуваченням у шкiдництвi та 
антирадянськiй агiтацiї. 25 сiчня 1939 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1939 роцi.    

ЖУКОВ Григорiй Сергiйович, 1912 р. 
народження, с. Iзволєво Юхновського р-ну 
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт 
Новоолександрiвка Краснодонського р-ну, грабар 
8-ї буддiльницi залiзничної магiстралi Москва-
Донбас. Лiнiйним судом магiстралi 19 сiчня 1939 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1970 роцi.    

ЖУКОВ Данило Захарович, 1904 р. 
народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 726 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 395 стрiлецької дивiзiї 8 березня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЖУКОВ Захар Iванович, 1885 р. 
народження, с. Миколаївка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник промартiлi iм. 1 Травня. 
Арештований 12 вересня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11 жовтня 
1941 року виправданий Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлiтований у 
1941 роцi.    

ЖУКОВ Iван Олексiйович, 1907 р. 
народження, с. Новоосинове Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, експедитор пекарнi № 
3. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1956 роцi.    

ЖУКОВ Iван Семенович, 1910 р. 
народження, с. Ганно-Ахтове Устинiвського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Ясенiвський Ровенькiвської 
мiськради, робiтник шахти № 33-37. Арештований 
23 квiтня 1935 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 19 липня 1935 року 
звiльнений пiд пiдписку про невиїзд.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖУКОВ Микола Iванович, 1910 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
старшина 374 запасного стрiлецького полку. 
Вiйськовим трибуналом 7 запасної стрiлецької 
бригади 27 квiтня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЖУКОВ Михайло Iванович, 1907 р. 
народження, с. Миколаївка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, вантажник товарної бази обллегпрому. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 8 сiчня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЖУКОВ Олександр Григорович, 1915 р. 
народження, с. Монастирщина Богучарського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, швець 
артiлi "Чоботар" райспоживспiлки. Вiйськовим 
трибуналом Уральського вiйськового округу 29 
листопада 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖУКОВ Олександр Миколайович, 1927 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, не працював. 
Арештований 19 лютого 1943 року за 
звинуваченням у шпигунствi. 24 лютого 1943 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖУКОВ Павло Петрович, 1895 р. 
народження, с. Шарiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Шарiвцi, 
селянин-одноосiбник. Надзвичайною сесiєю 
Старобiльського окружного суду 6 грудня 1929 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1996 роцi.    
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ЖУКОВ Петро Iванович, 1898 р. 
народження, х. Горячев, Нехаєвський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Свердловську, перукар при райвiйськкоматi. 
Арештований 24 липня 1945 року за звинуваченням 
у зрадi Батькiвщини. 22 березня 1946 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖУКОВ Семен Кирилович, 1919 р. 
народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
командир роти автоматникiв 360 стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 74 стрiлецької 
дивiзiї 6 липня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЖУКОВ Семен Мусiйович, 1897 р. 
народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, 
українець. Проживав у Євсузi, колгоспник к-пу 
"Червоний партизан". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 21 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЖУКОВ Сергiй Андрiйович, 1882 р. 
народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м. Луганську, начальник цеху 
видавництва "Ворошиловградская правда". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 30 червня 1943 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖУКОВ Степан Йосипович, 1891 р. 
народження, с-ще Верхня Краснянка 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Верхнiй Краснянцi, продавець м'ясного 
ларка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 19 серпня 1944 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЖУКОВ Федiр Андрiйович, 1892 р. 
народження, с. Шарiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Шарiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 4 березня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

ЖУКОВ Якiв Андрiйович, 1897 р. 
народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, возiй на спорудженнi пiдприємства по 
виготовленню залiзобетонних блокiв. Арештований 
21 жовтня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 22 жовтня 1941 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-
пiд варти звiльнений.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЖУКОВА Ганна Олексiївна, 1906 р. 
народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в с. Переможне 
Новоайдарського р-ну, робiтниця зернорадгоспу 
"Новоайдарський". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 31 жовтня 1941 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР 10 грудня 1946 
року вирок скасовано, справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1946 
роцi.    

ЖУКОВА Марiя Петрiвна, 1920 р. 
народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в Євсузi, санiтарка 
сiльської лiкарнi. Арештована 3 лютого 1943 року 
за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 18 березня 1943 року справу припинено 
за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти 
звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЖУКОВIН Михайло Макарович, 1880 р. 
народження, с. Нова Ольшанка Должанського р-ну 
Курської обл.,Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, крiпильник 
шахти iм. Iллiча. Арештований 24 листопада 1937 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 
серпня 1938 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖУКОВСЬКА-МРОЗОВСЬКА Марiя 
Тимофiївна, 1893 р. народження, с. Комарiвцi 
Барського р-ну Вiнницької обл., полька, освiта 
початкова. Проживала в м. Старобiльську, 
домогосподарка. Арештована 20 жовтня 1937 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 
Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 1995 роцi.    

ЖУКОВСЬКИЙ Вiталiй Антонович, 1896 р. 
народження, с. Дренецькi Хатки Мархлевського р-
ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Пiски Новопсковського р-ну, тесляр 
к-пу "Правда". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЖУКОВСЬКИЙ Франц Антонович, 1903 р. 
народження, с. Дренецькi Хатки Мархлевського р-
ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Пiски Новопсковського р-ну, 
колгоспник к-пу "Правда". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЖУЛИКОВ Георгiй Iванович, 1906 р. 
народження, м. Свердловськ, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. 
Краснодонi, iнструктор райколгоспшколи. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖУЛИНСЬКИЙ Федосiй Явтухович, 1909 
р. народження, с. Водяне Шполянського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, 
робiтник зал.ст. Сентянiвка. Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 31 
грудня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    
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ЖУЛIДОВ Амос Назарович, 1892 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
вантажник шахти "Никанор". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖУЛIДОВ Григорiй Михайлович, 1894 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
вантажник шахти № 8. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖУНДА Адам Йосипович, 1897 р. 
народження, Латвiя, латиш, освiта початкова. 
Проживав у м. Кiровську, вибiйник шахти № 6 
"Краснопiлля". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 9 лютого 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЖУНДА Адольф Йосипович, 1908 р. 
народження, с. Пеньковка Єлецького р-ну Захiдно-
Сибiрської обл., Росiйська Федерацiя, бiлорус, 
освiта початкова. Проживав у м. Зоринську 
Перевальського р-ну, вибiйник шахти "Никанор". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 лютого 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЖУРАВЕЛЬ Iларiон Дмитрович, 1902 р. 
народження, м. Днiпропетровськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, головний 
бухгалтер вагонної дiльницi зал.ст. Лисичанськ. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 29 
червня 1938 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖУРАВЕЛЬ Семен Дмитрович, 1896 р. 
народження, м. Днiпропетровськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Попасна, начальник 7-ї 
дистанцiї сигналiзацiї i зв'язку зал.ст. Попасна. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

ЖУРАВЛЬОВ Андрiй Євгенович, 1912 р. 
народження, м. Свердловськ, українець, освiта 
середня. Вiйськовослужбовець. Вiйськовим 
трибуналом Воронезького гарнiзону, Росiйська 
Федерацiя, 7 лютого 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЖУРАВЛЬОВ Василь Григорович, 1907 р. 
народження, м. Ровеньки, росiянин, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у м. Антрацитi, помiчник начальника шахти № 1-
бiс. Вiйськовим трибуналом 18 армiї 6-7 травня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖУРАВЛЬОВ Василь Iванович, 1887 р. 
народження, с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Зелекiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 квiтня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЖУРАВЛЬОВ Василь Юхимович, 1926 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, єфрейтор, 
вiйськова частина 2088. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ МВС Туркменської РСР 25 травня 1949 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЖУРАВЛЬОВ Григорiй Савич, 1878 р. 
народження, с. Новий Кiструс Спаського р-ну 
Рязанської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Кононiвка 
Бiловодського р-ну, бондар-приватник. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 13 квiтня 
1945 року засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЖУРАВЛЬОВ Дем'ян Кузьмич, 1891 р. 
народження, с. Городище Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 24 
лютого 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 20 сiчня 
1933 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.    

ЖУРАВЛЬОВ Дмитро Тимофiйович, 1881 
р. народження, с. Кочетовка Мiчурiнського р-ну 
Тамбовської обл.,Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Брянка, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. Арештований 4 
лютого 1930 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 2 квiтня 1930 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Арештований 17 грудня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 лютого 
1934 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований вiдповiдно у 1930 i 
1934 роках.   

ЖУРАВЛЬОВ Iван Васильович, 1907 р. 
народження, с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Плугатар Бiловодського р-ну, конюх конезаводу № 
87 iм. Петровського. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖУРАВЛЬОВ Iван Микитович, 1872 р. 
народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у 
Новорозсошi, не працював. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖУРАВЛЬОВ Iван Олексiйович, 1874 р. 
народження, с. Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Бахмутiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Сталiна. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 19 
червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    
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ЖУРАВЛЬОВ Iван Тимофiйович, 1882 р. 
народження, с. Кочетовка Мiчурiнського р-ну 
Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
завiдуючий магазином житлопостачзбуту. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу Н-ської армiї 13 грудня 1941 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 15 сiчня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЖУРАВЛЬОВ Iван Федорович, 1896 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Гiрське 
Первомайської мiськради, бурильник шахти № 1-2 
"Гiрська". Судовою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 20 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Постановою слiдчої 
частини УНКВС по Луганськiй обл. 19 сiчня 1940 
року вирок скасовано, справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ЖУРАВЛЬОВ Iван Федорович 
(Федотович), 1914 р. народження, с. Риботин 
Коропського р-ну Чернiгiвської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську 
Перевальського р-ну, робiтник шахти № 10 iм. 
Артема. Арештований 1 серпня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 грудня 
1938 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖУРАВЛЬОВ Iван Федотович, 1912 р. 
народження, с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у смт 
Бiлолуцьку Новопсковського р-ну, учень 
трудшколи. Арештований 3 лютого 1930 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 17 квiтня 1930 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi. 

ЖУРАВЛЬОВ Леонiд Вiкторович, 1921 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 
мотострiлецького батальйону 133 танкової бригади. 
Вiйськовим трибуналом 204 стрiлецької дивiзiї 26 
серпня 1942 року засуджений до розстрiлу. 11 
вересня 1942 року Вiйськовим трибуналом 
Пiвденно-Схiдного фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.    

ЖУРАВЛЬОВ Микита Митрофанович, 
1875 р. народження, смт Троїцьке, українець, 
неписьменний. Проживав у Троїцькому, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 грудня 1932 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЖУРАВЛЬОВ Микита Павлович, 1910 р. 
народження, с. Мартинiвка Канiвського р-ну 
Київської обл., українець. Проживав у с. Солiдарне 
Бiлокуракинського р-ну, молотобоєць 9-го 
виконробського пункту "Мосдонбуду". Лiнiйним 
судом Московсько-Донецької залiзницi 28 
листопада 1936 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 2000 роцi.    

ЖУРАВЛЬОВ Михей Тихонович, 1905 р. 
народження, с. Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий запасного кавалерiйського полку. 
Вiйськовим трибуналом 141 стрiлецької бригади 1 
березня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 12 червня 1942 року. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ЖУРАВЛЬОВ Олександр Савич, 1902 р. 
народження, Слов'янський р-н Донецької обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Попасна, телеграфiст зал.ст. Попасна. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 2 квiтня 1931 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЖУРАВЛЬОВ Олексiй Миколайович, 1911 
р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 714 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 395 стрiлецької дивiзiї 21 вересня 1941 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 
жовтня 1941 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЖУРАВЛЬОВ Олексiй Якович, 1912 р. 
народження, с. Чутове Чутiвського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта н/середня. 
Проживав у смт Новопсков, завiдуючий 
майстернею Новопсковської МТС. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Харкiвської обл. 6 квiтня 
1943 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 13 квiтня 1943 року. Реабiлiтований у 
1965 роцi.    

ЖУРАВЛЬОВ Павло Семенович, 1892 р. 
народження, с. Ляшкiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Спiрне 
Попаснянського р-ну (згодом Артемiвського р-ну 
Донецької обл.), токар радгоспу "Спiрне". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

ЖУРАВЛЬОВ Петро Арсентiйович, 1896 р. 
народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новорозсошi, селянин-одноосiбник. Арештований 
25 квiтня 1931 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї, що в ходi слiдства не було 
доведено. 30 жовтня 1931 року справу припинено, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖУРАВЛЬОВ Петро Олександрович, 1882 
р. народження, с. Осинове Новопсковського р-ну. 
Проживав в Осиновому, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 31 сiчня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖУРАВЛЬОВ Семен Васильович, 1906 р. 
народження, с. Верхня Колибелька Хлевенського р-
ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, гiрничий десятник шахти № 1-1-бiс. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 29 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    
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ЖУРАВЛЬОВ Юхим Леонтiйович, 1909 р. 
народження, с. Донцiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Донцiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Косiора. Арештований 2 
лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам, що в ходi слiдства не було 
доведено. 3 травня 1943 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖУРАВЛЬОВ Юхим Федорович, 1861 р. 
народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського р-
ну, українець, неписьменний. Проживав у 
Трьохiзбенцi, селянин-одноосiбник. 3 листопада 
1920 року засуджений до 5 р. позбавлення волi 
умовно.Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЖУРАВЛЬОВ Яким Iванович, 1899 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Слов'яносербськ, завiдуючий торговельним 
вiддiлом райспоживспiлки. Арештований 31 
березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 12 серпня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖУРАВЛЬОВА Дар'я Корнiївна, 1881 р. 
народження, с. Iллiнка Троїцького р-ну, українка, 
неписьменна. Проживала в Iллiнцi, не працювала. 
Луганським обласним судом 19 лютого 1947 року 
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1991 роцi.    

ЖУРАВЛЬОВА Зоя Тимофiївна, 1920 р. 
народження, с. Мусiївка Мiловського р-ну, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в с. 
Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, колгоспниця к-
пу iм. Будьонного. Арештована 17 сiчня 1942 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 
квiтня 1942 року виправдана Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл.  
Реабiлiтована у 1942 роцi.    

ЖУРАВЛЬОВА Любов Iларiонiвна, 1916 р. 
народження, с. Сулiн Мiллеровського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українка, 
освiта початкова. Проживала в смт Маркiвка, 
завiдуюча раймагом райспоживспiлки. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 19 сiчня 1944 року 
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1991 роцi.    

ЖУРАВСЬКА Марiя Дмитрiвна, 1892 р. 
народження, смт Лоєв Лоєвського р-ну Гомельської 
обл., Бiлорусь, бiлоруска, неписьменна. Проживала 
в смт Грушове Краснолуцької мiськради, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 21 червня 1942 року 
засуджена до 6 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 
1995 роцi.    

ЖУРАВСЬКИЙ Денис Йосипович, 1893 р. 
народження, Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у смт 
Грушове Краснолуцької мiськради, помiчник 
машинiста врубмашини шахти № 152. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЖУРАВСЬКИЙ Домiнiк Стефанович, 1872 
р. народження, с. Шереметiв Мархлевського р-ну 
Житомирської обл., поляк, неписьменний. 
Проживав у кол.с. Попiвка Бiловодського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. ХУП партз'їзду. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 3 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЖУРАВСЬКИЙ Iван Домiнiкович, 1909 р. 
народження, с. Шереметiв Мархлевського р-ну 
Житомирської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Городище Бiловодського р-ну, 
робiтник Червоножовтневого лiсництва. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ЖУРАВСЬКИЙ Йосип Дем'янович, 1918 р. 
народження, с. Шереметiв Мархлевського р-ну 
Житомирської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Первомайськ Бiловодського р-ну, 
коваль к-пу iм. ХУП партз'їзду. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 3 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1969 роцi.    

ЖУРАВСЬКИЙ Йосип Петрович, 1883 р. 
народження, с. Рудня-Баранiвка, Волинська обл., 
поляк, освiта початкова. Проживав у смт Мирне 
Краснодонського р-ну, кучер шахти № 12. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 10 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖУРАКОВСЬКА Ольга Полiкарпiвна, 
1899 р. народження, м. Кам'янець-Подiльський 
Кам'янець-Подiльської обл., українка, освiта 
середня. Проживала в с. Микiльське Мiловського р-
ну, фiнагент райфiнвiддiлу. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 25 листопада 1943 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЖУРАКОВСЬКИЙ Вiталiй Адамович, 1906 
р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-
ну, шофер 5-ї буддiльницi 2-го виконробського 
пункту залiзничної магiстралi Москва-Донбас. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 20 
листопада 1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖУРАКОВСЬКИЙ Володимир 
Васильович, 1891 р. народження, х. Застава, 
Затурiвський р-н Волинської обл., українець, освiта 
середня. Проживав у м. Лисичанську, начальник 
планово-технiчного вiддiлу з-ду "Донсода". 
Арештований 9 липня 1932 року за пiдозрою в 
антирадянських дiях. 25 вересня 1932 року справу 
припинено. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖУРБА Захар Дмитрович, 1895 р. 
народження, с. Лизиновка Россошанського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
робiтник млинкомбiнату. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 3 квiтня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    
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ЖУРБА Iван Тихонович, 1890 р. 
народження, с. Панькiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Панькiвцi, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 16 березня 1930 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЖУРБА Тихiн Наумович, 1908 р. 
народження, с. Панькiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Лизине 
Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
К.Маркса. 15 травня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 
вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЖУРБА Федiр Юхимович, 1891 р. 
народження, с. Велика Олександрiвка 
Великоолександрiвського р-ну Одеської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Артемiвську Перевальського р-ну, приймальник 
вугiлля шахти № 10 iм. Артема. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 22 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 2 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖУРБЕНКО Никифор Федорович, 1895 р. 
народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Слов'яносербську, 
завiдуючий ларком сiльпо. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 листопада 1937 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЖУРБЕНКО Пилип Миколайович, 1878 р. 
народження, с. Миколаївка Амвросiївського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Новоєлизаветiвка Краснолуцької 
мiськради, сторож шахти № 160. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖУРБIНА Ганна Василiвна, 1916 р. 
народження, м. Красний Луч, українка, освiта 
початкова. Проживала в Красному Лучi, робiтниця 
рудоремонтного з-ду. Арештована 2 вересня 1934 
року за звинуваченням у розповсюдженнi листiвок 
антирадянського змiсту. 4 жовтня 1934 року 
звiльнена пiд пiдприку про невиїзд.  Реабiлiтована у 
1994 роцi.    

ЖУРИЛО Данило Петрович, 1890 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Краснорiченському, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 сiчня 1931 року 
висланий на 3 р. за межi України. 25 вересня 1937 
року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1962 роках. 

ЖУРИЛО Кiндрат Миколайович, 1897 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, покрiвельник ремонтно-будiвельного 
вiддiлу хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 21 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЖУРИЛОВ Василь Iванович, 1898 р. 
народження, м. Попасна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Попаснiй, старший 
нарядник зал.ст. Попасна. Арештований 20 травня 
1944 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 10 серпня 1944 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЖУРИЛОВ Якiв Iванович, 1894 р. 
народження, с. Михайловка Павловського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Попасна, конторник-
оператор зал.ст. Попасна. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 15 грудня 1930 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖУРОВ Iван Зiновiйович, 1887 р. 
народження, с. Петро-Миколаївка Лутугинського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав на кол.х. 
Чернiв Першозванiвської сiльради Лутугинського 
р-ну, заступник голови к-пу "16 рокiв Жовтня". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької 
обл. 21 липня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
22 серпня 1941 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЖУРОВ Iван Павлович, 1894 р. народження, 
с. Петро-Миколаївка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Петро-
Миколаївцi, конюх к-пу "Червоний партизан". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЖУРУЄВ Василь Оникiйович, 1914 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Чорнухиному, електрик служби зв'язку зал.ст. 
Чорнухине. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
28 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 23 березня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЖУЧЕНКО Гаврило Антонович, 1882 р. 
народження, м. Таганрог Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, робiтник 
Сорокинського рудника. Колегiєю Луганської 
повiтової ЧК 10 грудня 1921 року засуджений до 5 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЖУЧЕНКО Гарасим Микитович, 1885 р. 
народження, с. Степанiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав на кол.х. 
Жученко, Антрацитiвський р-н, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ОДПУ вiд 16 серпня 1929 року висланий за 
межi України.Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЖУЧЕНКО Якiв Терентiйович, 1905 р. 
народження, с. Родiонiвка Артемiвського р-ну 
Донецької обл., українець, неписьменний. 
Проживав у с. Ворошилове Попаснянського р-ну 
(згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
колгоспник к-пу iм. Шевченка. Арештований 8 
березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 14 жовтня 1944 року 
Особливою нарадою при НКВС СРСР мiрою 
покарання визначено строк попереднього 
ув'язнення. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЖУШМА Iван Андрiйович, 1897 р. 
народження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Миколаївцi, ремонтний робiтник зал.ст. Попасна. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 8 
вересня 1938 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. 5 сiчня 1939 року вiддiленням дорожньо-
транспортного вiддiлу НКВС зал.ст. Кагановича 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЖУШМАН Григорiй Макарович, 1888 р. 
народження, с. Зелене П'ятихатського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Щотове 
Антрацитiвської мiськради, конторник шахти № 28-
29. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЖУШМАН Павло Михайлович, 1900 р. 
народження, с. Зелене П'ятихатського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Щотове 
Антрацитiвської мiськради, секретар-друкар шахти 
№ 28-29. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

З 
ЗАБАБУРIН Тимофiй Якович, 1900 р. 

народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
завiдуючий дезiнфекцiйним бюро мiського 
вiддiлення товариства Червоного Хреста. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 4 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЗАБАБУРIНА Марiя Павлiвна, 1905 р. 
народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в с-щi Вiльхове 
Станично-Луганського р-ну, домогосподарка. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 лютого 
1938 року засуджена до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1962 роцi.    

ЗАБАВСЬКИЙ Данило Яремкович, 1904 р. 
народження, с. Улицько-Середкевичi 
Немирiвського р-ну Львiвської обл., українець, 
неписьменний. Проживав у смт Маркiвка, тесляр 
конезаводу. Луганським обласним судом 3 червня 
1952 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 2 
липня 1952 року Верховним судом УРСР строк 
покарання знижено до 7 р. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ЗАБАЙРАЧНИЙ Федiр Лазарович, 1921 р. 
народження, с. Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Зоринську Перевальського р-ну, чорнороб шахти 
"Никанор". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 28-29 квiтня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

ЗАБАЛУЄВ Петро Юхимович, 1899 р. 
народження, х. Липовський, Клєтський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Антрацитi, 
помiчник начальника служби руху шахти № 8-9. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЗАБИЙВОРОТА Павло Пимонович, 1909 р. 
народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у 
Трембачевому, селянин-одноосiбник. Народним 
судом кол. Бiлолуцького р-ну 11 сiчня 1934 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЗАБИЙВОРОТА Федiр Тимофiйович, 1906 р. 
народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Трембачевому, селянин-одноосiбник. Арештований 
5 вересня 1932 року за звинуваченням в 
контрреволюцiйнiй агiтацiї. 11 грудня 1932 року з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАБИРКА Степан Васильович, 1902 р. 
народження, с. Копанi Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
робiтник шахти "Орлiвка". Особливою нарадою 
при Колегiї ДПУ УРСР 11 лютого 1932 року 
ухвалено постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАБИРКО Василь Васильович, 1907 р. 
народження, м. Рубiжне, українець, освiта середня. 
Проживав у Рубiжному, електрик мiської контори 
"Електромонтаж". Арештований 18 березня 1946 
року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 17 
березня 1947 року виправданий Вiйськовим 
трибуналом вiйськ МВС Луганської обл.  
Реабiлiтований у 1947 роцi.    

ЗАБИРКО Вiктор Павлович, 1921 р. 
народження, м. Золоте Первомайської мiськради, 
українець, освiта н/середня. Проживав за мiсцем 
народження, не працював. Вiйськовим трибуналом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 12 липня 1942 року 
засуджений до розстрiлу заочно. 17 червня 1946 
року Верховним судом СРСР розстрiл замiнено 20 
р. позбавлення волi. 22 листопада 1948 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з 
ув'язнення звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.   
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ЗАБИРКО Гарасим Пимонович 
(Тимофійович), 1876 (1877) р. народження, кол.х. 
Савелiвка, Новопсковський р-н, українець, 
неписьменний. Проживав на кол.х. Петрiвський, 
Новопсковський р-н, селянин-одноосiбник. 
Арештований 20 травня 1931 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. Рiшення у справi 
немає. Реабiлiтований у 1997 роцi.   

ЗАБИРКО Денис Васильович, 1901 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, майстер хiмкомбiнату. Донецьким 
обласним судом 16 квiтня 1937 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗАБИРКО Дмитро Петрович, 1897 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, слюсар хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 23 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ЗАБИРКО Олексiй Савелiйович, 1910 р. 
народження, с. Титарiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Чмирiвка Старобiльського р-ну, без певних занять. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1991 роцi.    

ЗАБИРКО Федiр Пимонович, 1882 р. 
народження, кол.х. Савелiвка, Новопсковський р-н, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Караван-Солодкий Маркiвського р-ну, заправник 
тракторiв к-пу iм. Ленiна. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАБИРКО Федiр Степанович, 1893 р. 
народження, м. Кiровськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Нижнє Первомайської 
мiськради, механiк Серговського райуправлiння 
"Донбасводтресту". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 29 сiчня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ЗАБIЯКА Оврам Сидорович, 1882 р. 
народження, с. Орлик Кобеляцького р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, завiдуючий складом 
шахти № 4-бiс. Арештований 26 листопада 1930 
року за звинуваченням в контрреволюцiйнiй 
дiяльностi. 12 грудня 1930 року справу припинено 
за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

ЗАБЛОДСЬКИЙ Федiр Iванович, 1878 
(1887) р. народження, смт Калинове 
Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Калиновому, тесляр шахти радгоспу 
"Скеля". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЗАБЛОДСЬКИЙ Федiр Костянтинович, 
1881 р. народження, смт Калинове Попаснянського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Калиновому, не працював. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАБЛОЦЬКА Анелiя Карлiвна, 1872 р. 
народження, с. Радецька Болярка Пулинського р-ну 
Київської обл., полька, неписьменна. Проживала в 
с. Свiтле Старобiльського р-ну, не працювала. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 
1937 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 
1989 роцi.    

ЗАБЛОЦЬКА Марiя Францiвна, 1890 р. 
народження, с. Вiйтiвцi Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., полька, неписьменна. Проживала в 
с. Шелестiвка Мiловського р-ну, колгоспниця к-пу 
iм. Сталiна. Арештована 20 жовтня 1937 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 сiчня 
1938 року справу припинено. Реабiлiтована у 1995 
роцi.    

ЗАБЛОЦЬКИЙ Iван Петрович, 1884 р. 
народження, с. Радецька Болярка Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Свiтле Старобiльського р-ну, конюх 
зернорадгоспу iм. Ворошилова. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗАБЛОЦЬКИЙ Iван Францович, 1894 р. 
народження, с. Киликiїв Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Зеленопiлля Свердловської мiськради, 
колгоспник к-пу "Красний Луч". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1971 роцi.    

ЗАБЛОЦЬКИЙ Микола Миколайович, 
1899 р. народження, с. Киликiїв Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської 
мiськради, возій-приватник. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАБЛОЦЬКИЙ Назар Прокопович, 1896 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Первомайську, колiйний майстер шахти iм. 
Менжинського. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЗАБЛОЦЬКИЙ Станiслав Петрович, 1895 
р. народження, с. Радецька Болярка Пулинського р-
ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Свiтле Старобiльського р-ну, 
робiтник зернорадгоспу iм. Ворошилова. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    
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ЗАБЛОЦЬКИЙ Франц Адольфович, 1890 р. 
народження, с. Вiйтiвцi Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта середня. Проживав у 
с. Шелестiвка Мiловського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Сталiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 1 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАБОЛОТНИЙ Григорiй Стефанович, 1918 
р. народження, с. Шипувате Великобурлуцького р-
ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, iнструктор мiської 
органiзацiї Тсоавiахiму. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАБОЛОТНИЙ Iван Микитович, 1909 р. 
народження, с. Попружна Ставищенського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Тошкiвка Первомайської 
мiськради, крiпильник шахти № 3-13 "Тошкiвка". 
Арештований 8 лютого 1937 року за звинуваченням 
у шкiдництвi. 22 лютого 1937 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1937 роцi.    

ЗАБОЛОТНИЙ Марко Стефанович, 1872 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, 
неписьменний. Проживав у Бiлокуракиному, 
пенсiонер. 11 лютого 1936 року вiдiбрано пiдписку 
про невиїзд –  звинувачувався у пiдготовцi теракту. 
16 березня 1936 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1936 роцi.    

ЗАБОЛОТНИЙ Павло Стефанович, 1880 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, 
колгоспник к-пу "Червоний прапор". Арештований 
8 лютого 1936 року за звинуваченням у намiрi 
здiйснити теракт. 31 березня 1936 року 
виправданий народним судом Бiлокуракинського р-
ну. Реабiлiтований у 1936 роцi.    

ЗАБОРОВСЬКИЙ Григорiй Федорович, 
1904 р. народження, м. Задонськ Воронезької обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Краснодонi, помiчник головного 
iнженера шахти № 3-бiс. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЗАБОТА Петро Данилович, 1900 р. 
народження, м. Нiжин Чернiгiвської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Старобiльську, бухгалтер мiжрайторгу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 21 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗАБРОДА Борис Степанович, 1918 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. Красний 
Луч, слюсар зал.ст. Красний Луч. Арештований 19 
сiчня 1936 року за звинуваченням у приналежностi 
до контрреволюцiйної молодiжної органiзацiї. 5 
квiтня 1936 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiтований у 
1936 роцi.    

ЗАБРОДА Михайло Iванович, 1896 р. 
народження, м. Красний Луч, українець, освiта 
початкова. Проживав у Красному Лучi, слюсар 
шахти № 16-бiс. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 березня 1933 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗАБРОДА Степан Iванович, 1898 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, 
агент-постачальник Хрустальненського 
рудоуправлiння. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 9 березня 1933 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗАБРОДIН Василь Федорович, 1909 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 726 стрiлецького полку 395 стрiлецької 
дивiзiї. Арештований 14 грудня 1941 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 27 лютого 
1942 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.    

ЗАБРОДСЬКИЙ Григорiй Дем'янович, 
1902 р. народження, к. Юзефiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Гераськiвка Маркiвського р-ну, 
бригадир к-пу iм. Калiнiна. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАБУГА Максим Дем'янович, 1898 р. 
народження, с. Городище Бiловодського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
бетонник на будiвництвi залiзничної магiстралi 
Москва-Донбас. Арештований 13 березня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, 
що в ходi слiдства не було доведено. 26 квiтня 1933 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАБУДЕЙНИЙ Федiр Кирилович, 1923 р. 
народження, с. Рудницьке Пiщанського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта середня. 
Проживав у с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Шевченка. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 28 серпня 
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЗАБУЛДИГIН Михайло Тарасович, 1893 р. 
народження, ст-ця Чертковська Морозовського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
грубник у школi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЗАВАДА Iван Iванович, 1915 р. народження, 
с. Кругле Сватiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Круглому, селянин-
одноосiбник. Арештований 4 березня 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 12 
березня 1930 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    
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ЗАВАДА Iван Федорович, 1894 р. 
народження, с. Караван Валкiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Кругле Сватiвського р-ну, селянин-
одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 12 березня 1930 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1996 роцi.    

ЗАВАДА Кузьма Федорович, 1906 р. 
народження, кол.х. Новокараванiвка, Сватiвський 
р-н, українець, освiта початкова. Проживав за 
мiсцем народження, селянин-одноосiбник. 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 18 березня 1930 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1996 роцi.    

ЗАВАДА Стефан Стратонович, 1870 р. 
народження, с. Караван Валкiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, неписьменний. 
Проживав на кол.х. Новокараванiвка, Сватiвський 
р-н, селянин-одноосiбник. Арештований 23 лютого 
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 12 березня 1930 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

ЗАВАДСЬКИЙ Емiль Адамович, 1884 р. 
народження, с. Пулино-Гута Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Боровеньки Кремiнського р-ну, тесляр к-пу 
"Комiнтерн". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАВАДСЬКИЙ Iван Дмитрович, 1904 р. 
народження, с. Золочiв Золочiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, лiсогон шахти № 1-бiс 
"Криворiжжя". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 22 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАВАДСЬКИЙ Казимир Iванович, 1882 р. 
народження, с. Боровка Дрiссенського р-ну 
Вiтебської обл., Бiлорусь, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, не працював. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 26 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

ЗАВАДСЬКИЙ Петро Дмитрович, 1906 р. 
народження, с. Золочiв Золочiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, бетоноарматурник шахти № 
1-бiс "Криворiжжя". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЗАВАЛЬ Ассаф Густавович, 1885 р. 
народження, с. Недбаївка Новоград-Волинського р-
ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Верхня Покровка Старобiльського р-
ну, не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 30 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЗАВАЛЬ Герберт Готлiбович, 1903 р. 
народження, с. Вироби Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Середньотепле 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.    

ЗАВАЛЬ Емiль Готлiбович, 1898 р. 
народження, с. Вироби Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Середньотепле 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.    

ЗАВАЛЬ Самiйло Самiйлович, 1889 р. 
народження, с. Недбаївка Новоград-Волинського р-
ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Нижньотепле Станично-Луганського 
р-ну, робiтник радгоспу iм. Артема. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 25 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАВАЛЬНЮК Микола Павлович, 1898 р. 
народження, с. Клинини Волочиського р-ну 
Хмельницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Кам'янка Новопсковського р-ну, 
колгоспник к-пу "Червоний колос". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЗАВАРЗIН Микола Дмитрович, 1903 р. 
народження, смт Бугаївка Перевальського р-ну, 
українець, освiта вища. Проживав у м. Артемiвську 
Перевальського р-ну, помiчник начальника 
дiльницi шахти № 10 iм. Артема. Донецьким 
обласним судом 2-3 серпня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЗАВГОРОДНIЙ Гнат Овсiйович, 1877 р. 
народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Ровеньки, сторож шахти 
№ 2-3. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАВГОРОДНIЙ Мефодiй Сергiйович, 1912 
р. народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, українець, освiта 
початкова. Проживав у Нагольно-Тарасiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Судової 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 березня 
1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАВГОРОДНIЙ Микола Григорович, 1880 
р. народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Новоборовицi 
Свердловської мiськради, не працював. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
25 листопада 1943 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    
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ЗАВГОРОДНIЙ Микола Якович, 1924 р. 
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 130 стрiлецького полку 44 стрiлецької 
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 1 армiї 26 червня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЗАВГОРОДНIЙ Олексiй Григорович, 1897 
р. народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, українець, освiта 
початкова. Проживав у Нагольно-Тарасiвцi, 
крiпильник шахти № 3. Арештований 29 сiчня 1932 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної повстанської органiзацiї. 4 
березня 1932 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.    

ЗАВГОРОДНIЙ Сергiй Григорович, 1886 р. 
народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Новоборовицi 
Свердловської мiськради, кочегар шахти 
"Iзварине". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
19 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАВГОРОДНIЙ Христофор Григорович, 
1895 р. народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, українець, освiта 
початкова. Проживав у Нагольно-Тарасiвцi, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Арештований 13 жовтня 1931 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 4 березня 1932 року 
справу припинено за недоведенiстю протиправних 
дiй, з-пiд варти звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 24 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1932 i 
1962 роках.   

ЗАВГОРОДНЯ Єлизавета Петрiвна, 1890 р. 
народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, українка, неписьменна. 
Проживала в Нагольно-Тарасiвцi, домогосподарка. 
31 жовтня 1930 року вiдiбрано пiдписку про 
невиїзд – звинувачувалася в антирадянськiй 
агiтацiї. 23 березня 1931 року справу припинено, 
пiдписку про невиїзд анульовано.  Реабiлiтована у 
1931 роцi.    

ЗАВЕЛЬ Рiхард Густавович, 1906 р. 
народження, Пулинський р-н Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Кашкарне 
Троїцького р-ну, конюх к-пу "Маяк". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗАВЕРВАЛЬД Георгiй Кiндратович, 1912 р. 
народження, к. Грiнталь кол. Краснолуцького р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт 
Софiївський Краснолуцької мiськради, конюх 
радгоспу "Хрустальний". Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 19 лютого 1937 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi.                                                  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЗАВЕРТЕЛЕНКО Кирило Осипович, 1874 
р. народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Круглому, 
селянин-одноосiбник. Арештований 13 лютого 
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 12 березня 1930 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

ЗАВЕРТИЛЕНКО Денис Митрофанович, 
1905 р. народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Круглому, 
голова сiльради. 26 червня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськової частини 1080 засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЗАВЕРТИЛЕНКО Єгор Єгорович, 1907 р. 
народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Круглому, 
колгоспник к-пу iм. Тельмана. Арештований 30 
сiчня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 21 квiтня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАВIСТОВСЬКИЙ Iван Йосипович, 1894 р. 
народження, с. Яхнiвцi Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну, тесляр к-пу 
iм. Петровського. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 6 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 8 грудня 1937 року. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЗАВОДИНIН Валентин Павлович, 1924 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
н/середня. Проживав у Луганську, не працював. 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 10 
травня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЗАВОЛОВИЧ Микола Олександрович, 
1905 р. народження, м. Валуйки Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Антрацитi, старший нормувальник 
шахти № 3-4. Арештований 31 жовтня 1933 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 20 лютого 1934 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1934 роцi.    

ЗАВОЛОДЬКО Андрiян Семенович, 1894 р. 
народження, смт Лозно-Олександрiвка 
Бiлокуракинського р-ну, українець, неписьменний. 
Проживав в Лозно-Олександрiвцi, колгоспник к-пу 
iм. Ленiна. Донецьким обласним судом 16 червня 
1936 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1968 роцi.    

ЗАВОЛОДЬКО Гаврило Омелянович, 1886 
р. народження, с. Лозне Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Лозному, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 травня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    
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ЗАВОЛОДЬКО Петро Павлович, 1904 р. 
народження, смт Лозно-Олександрiвка 
Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лозно-Олександрiвцi, 
ветеринар к-пу iм. Ленiна. Донецьким обласним 
судом 16 червня 1936 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.    

ЗАВОЛОДЬКО Пилип Павлович, 1909 р. 
народження, смт Лозно-Олександрiвка 
Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лозно-Олександрiвцi, 
селянин-одноосiбник. Донецьким обласним судом 
16 червня 1936 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.    

ЗАВОЛОДЬКО Прокiп Андрiйович, 1885 р. 
народження, смт Лозно-Олександрiвка 
Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лозно-Олександрiвцi, 
тесляр к-пу iм. Ленiна. Донецьким обласним судом 
16 червня 1936 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.    

ЗАВОЛОКА Сергiй Петрович, 1876 р. 
народження, с. Снагость Кореневського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у с. Нововодяне 
Кремiнського р-ну, пастух к-пу iм. Косiора. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЗАВОЛОКА Феодосiй Сергiйович, 1901 р. 
народження, с. Нововодяне Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Нововодяному, вантажник Краснорiченської 
контори "Заготзерно". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАВОРОТНIЙ Панас Васильович, 1899 р. 
народження, с. Троїцьке Новоодеського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Первомайську, бурильник шахти iм. 
Менжинського. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЗАВТУРА Михайло Петрович, 1893 р. 
народження, с. Троїцьке Новоодеського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Золоте Первомайської мiськради, 
вибiйник шахти "Петро". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу.   Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЗАГАЄВСЬКИЙ Бронiслав Iванович, 1897 
р. народження, с. Вiйтiвцi Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Мусiївка Мiловського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Чапаєва. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАГВОДСЬКИЙ Володимир (Владислав) 
Кирилович, 1893 (1895) р. народження, Польща, 
українець, неписьменний. Проживав у м. Попасна, 
грубник-штукатур житлового кооперативу. 
Репресований двiчi. Арештований 15 грудня 1933 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 20 лютого 1934 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 27 
грудня 1937 року Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1989 роках.   

ЗАГЕР Отто Рудольфович, 1893 р. 
народження, с. Вишкiвка Новоград-Волинського р-
ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Станично-Луганське, робiтник 
депо Кiндрашiвська. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 20 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 11 сiчня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЗАГИНАЙЛО Олексiй Дмитрович, 1893 р. 
народження, с. Перелюб Перелюбського р-ну 
Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, 
возiй шахти № 8-2. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 22 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАГОРА Лука Васильович, 1904 р. 
народження, с. Воронцiвка Новоодеського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, слюсар шахти № 36 
"Максимiвська". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 22 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЗАГОРЕЙЧУК Наталiя Андрiївна, 1912 р. 
народження, с. Березiвське Попаснянського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в м. Золоте 
Первомайської мiськради, домогосподарка. 26 
лютого 1942 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд як 
у дружини репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 12 березня 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю протиправних дiй. 
Реабiлiтована у 1942 роцi.    

ЗАГОРОДНIЙ Калиник Панасович, 1897 р. 
народження, с. Залуччя, Вiнницька обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Хрустальне 
Краснолуцької мiськради, працiвник пожежної 
команди шахти "Анненська". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАГОРОДНIЙ Сильвестр Федорович, 1880 
р. народження, с. Залiське Тальнiвського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
тесляр крейдяного кар'єру Лисичанського з-ду 
"Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.    
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ЗАГОРСЬКИЙ Вiльгельм Францович, 1902 
р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, машинiст екскаватора 
крейдяного кар'єру з-ду "Донсода". Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 10 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАГОРУЙКО Йосип Степанович, 1881 р. 
народження, х. Загоруйкiвка, Куп'янський р-н 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у кол.с. Новоолександрiвка Сватiвського 
р-ну, без певних занять. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 11 липня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЗАГОРУЙКО Максим Михайлович, 1906 р. 
народження, с. Вiльшана Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Стахановi, головний бухгалтер 
ливарно-механiчного з-ду. Луганським обласним 
судом 1 квiтня 1939 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЗАГОРУЙКО Михайло Маркович, 1888 р. 
народження, с. Петропавлiвка Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, робiтник вугiльного складу 
зал.ст. Попасна. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 31 серпня 1937 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗАГОРУЙКО Юхим Iванович, 1911 р. 
народження, с. Петропавлiвка Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Первомайську, робiтник шахти iм. 
Менжинського. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 9 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЗАГОРУЛЬКО Антон Юхимович, 1885 р. 
народження, с-ще Ковпакове Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Щотове Антрацитiвської мiськради, коваль шахти 
№ 30. Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 25 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАГОРУЛЬКО Костянтин Iванович, 1892 
р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мiусинську, не працював. Арештований 2 липня 
1942 року за звинуваченням у зберiганнi нiмецької 
листiвки. 2 серпня 1948 року справу припинено. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАГОРУЛЬКО Онисим Федорович, 1889 р. 
народження, с-ще Ковпакове Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта середня. Проживав у смт 
Крiпенський Антрацитiвської мiськради, 
завiдуючий вентиляцiйним господарством шахти № 
22-53. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

ЗАГОРУЛЬКО Терентiй Захарович, 1894 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мiусинську, кочегар Штердресу. Репресований 
двiчi. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 20 лютого 
1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi 
умовно. 27 вересня 1937 року "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1961 i 1989 роках. 

ЗАГОРЦЕВ Iлля Васильович, вiн же 
СТОЙКОВ Микола Миколайович, 1904 р. 
народження, Осипенкiвський р-н Запорiзької обл., 
болгарин, освiта початкова. Проживав у смт 
Хрустальне Краснолуцької мiськради, голова 
селищної Ради. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 27 квiтня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ЗАГРАДСЬКИЙ Леонтiй Iванович, 1890 р. 
народження, х. Коломицiвка, Глобинський р-н 
Полтавської обл., українець, освiта н/вища. 
Проживав у смт Новопсков, учитель селищної 
школи. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 26 сiчня 1945 року засуджений до 5 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗАГРЕБАЙЛО Володимир Тимофiйович, 
1916 р. народження, м. Брянка, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Брянцi, машинiст 
врубмашини шахти № 12. Донецьким обласним 
судом 8 червня 1936 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗАГРЕБЕЛЬНА Надiя Георгiївна, 1910 р. 
народження, с. Колтунiвка Пирятинського р-ну 
Полтавської обл., українка, освіта середня. 
Проживала в м. Красний Луч, помiчник лiкаря 
мiської лiкарнi. Арештована 26 квiтня 1931 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної нацiоналiстичної органiзацiї, 
що в ходi слiдства не було доведено. 28 листопада 
1931 року справу припинено, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1931 роцi.    

ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ Дмитро Самсонович, 
1902 р. народження, с. Голубiвка Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, 
не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Донецької обл. 8 серпня 1943 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ Iван Iллiч, 1897 р. 
народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Преображенному, колгоспник к-пу iм. Шевченка. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 28 серпня 1941 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ Iван Павлович, 1914 р. 
народження, м. Куп'янськ Харкiвської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Ровеньки, коногон шахти № 15. Арештований 3 
листопада 1941 року за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини, що в ходi слiдства не було доведено. 
16 листопада 1941 року справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.    
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ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ Терентiй Тимофiйович, 
1899 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, робiтник 
держмаслозаводу № 9. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ Харитон Iллiч, 1894 р. 
народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Преображенному, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗАГРЕБЕННИЙ Дмитро Григорович, 1918 
р. народження, с. Головкове Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
курсант 23 окремого танкового полку. Вiйськовим 
трибуналом Московського вiйськового округу, 
Росiйська Федерацiя, 6 квiтня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЗАГУРСЬКА Марiя Михайлiвна, 1890 р. 
народження, с. Остапкiвцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., полька, освiта початкова. 
Проживала в с. Рудiвка Сватiвського р-ну, 
колгоспниця к-пу "1 Травня". Луганським 
обласним судом 14 лютого 1939 року засуджена до 
5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЗАГУРСЬКА Петрунеля Войцехiвна, 1889 
р. народження, с. Немиринцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., полька, освiта початкова. 
Проживала в с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, 
колгоспниця к-пу iм. Кагановича. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 1938 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1989 роцi.    

ЗАГУРСЬКИЙ Вiкентiй Iванович, 1883 р. 
народження, смт Городок Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Андрiївка Сватiвського р-ну, не працював. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 24 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.    

ЗАДДАЙ Ернст Августович, 1901 р. 
народження, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, робiтник шахти № 12. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЗАДИРАКА Iван Григорович, 1906 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Краснорiченському, колгоспник к-пу "Смiливий 
орач". Арештований 4 грудня 1932 року за 
звинуваченням у намiрах створити 
контрреволюцiйну органiзацiю, що в ходi слiдства 
не було доведено. 27 грудня 1932 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.    

ЗАДИСЕНЕЦЬ Мефодiй Самiйлович, 1892 
р. народження, с. Свiтлопiль Новопразького р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Артемiвську 
Перевальського р-ну, крiпильник шахти № 10 iм. 
Артема. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАДНIПРОВСЬКИЙ Iван Олексiйович, 
1908 р. народження, с. Макiївка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Макiївцi, 
конюх сiльської лiкарнi. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 7 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЗАДНIПРОВСЬКИЙ Якiв Антонович, 1924 
р. народження, с. Давидо-Микiльське 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду iм. 
Пархоменка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 29 сiчня 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЗАДНIПРЯНСЬКИЙ Георгiй Андрiйович, 
1915 р. народження, м. Попасна, українець, освiта 
н/середня. Проживав у Попаснiй, електромонтер. 
Особливою нарадою при МВС СРСР 2 липня 1946 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАДОРОЖЕНКО Iван Єпiфанович, 1912 р. 
народження, с-ще Верхня Краснянка 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Красний Яр Краснодонського р-ну, 
не працював. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 15 серпня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 20 грудня 1946 року Верховним 
судом СРСР вирок скасовано, справу припинено за 
малозначнiстю, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1946 роцi.    

ЗАДОРОЖНА Євдокiя Андрiївна, 1872 р. 
народження, с. Рудня, Вiтебська губернiя, росiянка, 
неписьменна. Проживала в смт Слов'яносербську, 
робiтниця артiлi "Об'єднана праця". Арештована 13 
квiтня 1933 року за звинуваченням у шкiдництвi, 
що в ходi слiдства не було доведено. 17 червня 
1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЗАДОРОЖНИЙ Андрiй Васильович, 1873 
р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, лiсник Iванiвського лiсництва. 
Арештований 25 серпня 1944 року за 
звинуваченням у зрадництвi радянських громадян 
нiмецьким окупантам, що в ходi слiдства не було 
доведено. 17 жовтня 1944 року справу припинено, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАДОРОЖНИЙ Андрiй Iванович, 1894 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, робiтник 
"Водоканалбуду". Постановою "трiйки" при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 21 лютого 1932 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    



Назвемо всіх поіменно 
 

 

95

ЗАДОРОЖНИЙ Антон Григорович, 1914 р. 
народження, с. Климiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Чепигiвка Сватiвського р-ну, робiтник 
свинорадгоспу № 10. Арештований 12 лютого 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 
квiтня 1933 року з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАДОРОЖНИЙ Василь Iванович, 1906 р. 
народження, смт Нижнiй Нагольчик 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Крiпенський 
Антрацитiвської мiськради, слюсар шахти № 22-53. 
Арештований 28 червня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянських дiях, що в ходi 
слiдства не було доведено. 11 серпня 1943  року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАДОРОЖНИЙ Василь Йонович, 1900 р. 
народження, смт Нижнiй Нагольчик 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Нижньому Нагольчику, 
крiпильник шахти № 22-53. Вiйськовим 
трибуналом 395 стрiлецької дивiзiї 21 грудня 1941 
року засуджений до розстрiлу заочно. 26 квiтня 
1944 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР вирок скасовано, справу направлено на новий 
розгляд. 25 липня 1947 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1947 
роцi.   

ЗАДОРОЖНИЙ Григорiй Васильович, 
1924 р. народження, с. Барикине Сватiвського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 190 окремого батальйону зв'язку. 
Вiйськовим трибуналом 6 армiї 29 квiтня 1944 року  
засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАДОРОЖНИЙ Григорiй Микитович, 1876 
р. народження, с. Климiвка Бiлокуракинського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Климiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 
квiтня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАДОРОЖНИЙ Єгор Iванович, 1903 р. 
народження, смт Нижнiй Нагольчик 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у кол.с. Добропiлля 
Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, 
робiтник шахти № 23-25. Вiйськовим трибуналом 5 
танкової армiї 20 березня 1943 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ЗАДОРОЖНИЙ Iван Андрiйович, 1919 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
шофер 1 медсанбату 76 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом 6 армiї 2 грудня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ЗАДОРОЖНИЙ Iван Михайлович, 1874 р. 
народження, смт Нижнiй Нагольчик 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Нижньому Нагольчику, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 1 березня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1998 роцi.    

ЗАДОРОЖНИЙ Iван Павлович, 1926 р. 
народження, смт Нижнiй Нагольчик 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Нижньому Нагольчику, не 
працював. 27 грудня 1941 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськової частини 1125 засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗАДОРОЖНИЙ Леонтiй Пахомович, 1896 
р. народження, смт Нижнiй Нагольчик 
Антрацитiвського р-ну, українець, неписьменний. 
Проживав у Нижньому Нагольчику, робiтник 
шахти № 23-25. Донецьким обласним судом 9 
жовтня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗАДОРОЖНИЙ Матвiй Тимофiйович, 1894 
р. народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, наваловiдбiйник шахти 
"Чорноморка". Луганським обласним судом 14 
червня 1941 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗАДОРОЖНИЙ Микола Микитович, 1896 
р. народження, с. Велика Мочулка Теплицького р-
ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Софiївський Краснолуцької 
мiськради, завiдуючий шевською майстернею 
шахти № 10. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
21 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАДОРОЖНИЙ Микола Трохимович, 1891 
р. народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, столяр рудоремонтного з-ду. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 22 листопада 1945 року засуджений до 15 р. 
позбавлення волi. 16 вересня 1955 року Вiйськовим 
трибуналом Київського вiйськового округу мiру 
покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ЗАДОРОЖНИЙ Митрофан Стефанович, 
1892 р. народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Сєверодонецьку, колгоспник к-пу iм. Сталiна. 
Луганським обласним судом 22 листопада 1945 
року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗАДОРОЖНИЙ Овксентiй Панасович, 
1888 р. народження, смт Штерiвка Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Штерiвцi, фотограф з-ду № 59. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.    
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ЗАДОРОЖНИЙ Онуфрiй Iванович, вiн же 
ДРЕЄВ Федiр Минайович, 1896 р. народження, с. 
Нижньобараникiвка Бiловодського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Станично-
Луганське, робiтник залiзничної магiстралi Москва-
Донбас. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 9 квiтня 1933 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗАДОРОЖНИЙ Петро Стефанович, 1893 р. 
народження, с. Климiвка Бiлокуракинського р-ну, 
неписьменний. Вiйськовослужбовець, рядовий 
караульної роти при Бахмутському повiтовому 
вiйськкоматi. Особливим вiддiлом Укррадтрудармiї 
5 жовтня 1920 року засуджений до 1 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАДОРОЖНИЙ Семен Максимович, 1896 
р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Красному Кутi, голова Краснокутського сiльпо. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 17 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 
1962 роцi.    

ЗАДОРОЖНИЙ Стефан Максимович, 1910 
р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, 
робiтник радгоспу № 1. Арештований 12 лютого 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї, що в ходi слiдства не було доведено. 8 
березня 1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАДОРОЖНИЙ Стефан Прокопович, 1898 
р. народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Єпiфанiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 22 
квiтня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАДОРОЖНИЙ Тимофiй Устимович, 1876 
р. народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у м. 
Лисичанську, конюх з-ду "Донсода". Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 
березня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАДОРОЖНИЙ Юрiй Васильович, 1910 р. 
народження, м. Кременчук Полтавської обл., 
українець, освiта середня. Проживав у м. Ровеньки, 
електромонтер. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 11 липня 1932 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАДОРОЖНИЙ Якiв Сергiйович, 1912 р. 
народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Лотикове 
Слов'яносербського р-ну, електромонтер шахти iм. 
Лотикова. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

ЗАДОРОЖНЯ Меланiя Гарасимiвна, 1886 
р. народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українка. Проживала в Єпiфанiвцi, завiдуюча 
пасiкою к-пу iм. Калiнiна. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 4 серпня 1945 року засуджена до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ЗАЄЛЕНЧИЦЬ Сергiй Антонович, 1918 р. 
народження, смт Станично-Луганське, бiлорус, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
221 артилерiйського полку 70 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом Ленiнградського гарнiзону, 
Росiйська Федерацiя, 24 квiтня 1941 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1974 роцi.    

ЗАЄЦЬ Мусiй Григорович, 1901 р. 
народження, с. Плахо-Петрiвка Бiлокуракинського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Плахо-Петрiвцi, колгоспник к-пу iм. Чубаря. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 26 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЗАЇКА Василь Захарович, 1882 р. 
народження, с. Шарiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Шарiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 20 березня 
1931 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 27 сiчня 1932 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАЇКА Василь Павлович, 1914 р. 
народження, м. Стаханов, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, складач 
поїздiв з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 
7 липня 1942 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 
був етапований углиб країни, пiд судом не 
перебував.  Реабiлiтований у 1998 роцi.    

ЗАЇКА Данило Тимофiйович, 1905 р. 
народження, Новопсковський р-н, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Алчевську, вантажник з-
ду iм. Ворошилова. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 16 квiтня 1933 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗАЇКА Iван Никифорович, 1911 р. 
народження, с. Заїкiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Спiрне 
Попаснянського р-ну (згодом Артемiвського р-ну 
Донецької обл.), робiтник радгоспу "Спiрне". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

ЗАЇКА Iван Сидорович, 1908 р. народження, 
смт Калинове Попаснянського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, 
десятник шахти № 22 iм. Кiрова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 23 вересня 
1939 року УНКВС по Луганськiй обл. вирок 
скасовано, справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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ЗАЇКА Iван Степанович, 1906 р. 
народження, с. Цiлуйкове Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 65 стрiлецького полку 22 стрiлецької 
дивiзiї. Особливою нарадою при Колегії ОДПУ 18 
липня 1930 року засуджений до 1 р. примусових 
робiт. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЗАЇКА Кирило Кiндратович, 1904 р. 
народження, с. Заїкiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-
пу "Промiнь комунiзму". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 26 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЗАЇКА Микола Федорович, 1907 р. 
народження, х. Броварка, Куп'янський р-н 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацитi, водовоз шахти № 23-25. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЗАЇКА Павло Семенович, 1888 р. 
народження, с. Титарiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Титарiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Паризької комуни. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ЗАЇКА Петро Никифорович, 1874 р. 
народження, с. Заїкiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Заїкiвцi, 
селянин-одноосiбник. Вiйськовим трибуналом 35 
району авiацiйного базування 29 листопада 1941 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 4 
грудня 1941 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗАЇКА Семен Родiонович, 1880 р. 
народження, с. Заїкiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Заїкiвцi, 
не працював. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 19 сiчня 1944 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАЇКА Степан Iванович, 1885 р. 
народження, с. Цiлуйкове Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Кiровську, вантажник вапняного з-ду. 
Арештований 22 липня 1937 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЗАЇКА Федiр Сергiйович, 1899 р. 
народження, с. Зорикiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 911 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 244 стрiлецької дивiзiї 22 травня 1943 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 8 
червня 1943 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЗАЇНЧКОВСЬКИЙ Вiталiй Гвiдонович, 
1906 р. народження, Київська 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 розстрiлу. Вирок 
виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1968 
роцi.    

ЗАЇНЧКОВСЬКИЙ Едуард Йосипович, 
1895 р. народження, с. Сторониче Плужнянського 
р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Шулiкiвка Бiловодського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Луначарського. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 20 серпня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАЇНЧКОВСЬКИЙ Полiкарп Йосипович, 
1890 р. народження, с. Сторониче Плужнянського 
р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Шулiкiвка Бiловодського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Постишева. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 16 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗАЇНЧКОВСЬКИЙ Фелiкс Петрович, 1910 
р. народження, с. Тимкове Кодимського р-ну, 
Молдавська АРСР, поляк, освiта середня. 
Проживав у м. Алчевську, нормувальник з-ду iм. 
Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
14 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ЗАЙБЕЛЬ (ЗЕЙБЕЛЬ) Андрiй Iванович, 
1896 р. народження, кол.с. Мирське Благiвської 
сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, 
сторож сiльської школи. Постановою Судової 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР від 26 лютого 1934 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

ЗАЙБЕЛЬ (ЗЕЙБЕЛЬ) Андрiй Iванович, 
1897 р. народження, х. Харциєво, Степновський р-н 
Орджонiкiдзевського краю, Росiйська Федерацiя, 
нiмець, освіта початкова. Проживав у смт 
Хрустальне Краснолуцької мiськради, фармацевт 
селищної лiкарнi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ЗАЙДЕЛЬ Якiв Християнович, 1879 р. 
народження, Польща, нiмець, освiта початкова. 
Проживав 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.    

ЗАЙКIНА (КОПЄЙКIНА) Ганна Петрiвна, 
1875 р. народження, м. Луганськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в Луганську, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької обл. 27 липня 1941 року 
засуджена до розстрiлу. Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР 27 серпня 1941 року.  
Розстрiл замiнено 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1995 роцi.  
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ЗАЙКIНА Євгенiя Миколаївна, 1922 р. 
народження, с. Градiвка Мостiвського р-ну 
Одеської обл., росiянка, освiта початкова. 
Проживала в смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 27 березня 1942 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1992 роцi.    

ЗАЙКО Григорiй Сидорович, 1895 р. 
народження, м. Стаханов, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, штрафник 
штрафної роти 8 армiйського запасного 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 38 
армiї 2 березня 1945 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЗАЙЛЕР Рудольф Адамович, 1910 р. 
народження, с. Василiвка Тилiгуло-Березанського 
р-ну Одеської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, лаборант полiклiнiки 
зал.ст. Луганськ. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 3 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 23 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАЙТIДIС Христофор Євстафiйович, 1888 
р. народження, Туреччина, грек, освiта початкова. 
Проживав у м. Свердловську, крiпильник шахти iм. 
Володарського. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 9 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЗАЙЦЕВ Андрiй Iванович, 1891 р. 
народження, с. Шептуховка Льговського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Бугаївка 
Перевальського р-ну, сторож магазину при шахтi № 
5. Донецьким обласним судом 26 липня 1937 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЗАЙЦЕВ Аркадiй Дмитрович, 1898 р. 
народження, смт Новодар'ївка Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новодар'ївцi, колгоспник к-пу „Червоний 
партизан”. 8 березня 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 
анульовано. Реабiлiтований у 1932 роцi.    

ЗАЙЦЕВ Бронiслав Пилипович, 1890 р. 
народження, с. Хотьки Дисненського р-ну, 
Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. 
Кiровську, вибiйник шахти "Голубiвська". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

ЗАЙЦЕВ Вiктор Семенович, 1912 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, писар окремого танкового 
батальйону 44 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим 
трибуналом 8 стрiлецького корпусу 19 вересня 1936 
року засуджений до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЗАЙЦЕВ Григорiй Iванович, 1895 р. 
народження, м. Ряжськ Московської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Ровеньки, робiтник шахти № 17. Вiйськовим 
трибуналом 136 стрiлецької дивiзiї 25 листопада 
1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 17 грудня 1941 року. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

ЗАЙЦЕВ Дмитро Якович, 1910 р. 
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, коногон шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 27 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАЙЦЕВ Iван Олександрович, 1871 р. 
народження, м. Лисичанськ, росiянин, освiта 
середня. Проживав у м. Луганську, технiчний 
iнспектор мiськвiддiлу працi. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 28 лютого 1934 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАЙЦЕВ Iван Павлович, 1892 р. 
народження, с. Миколаївка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Миколаївцi, селянин-одноосiбник. Арештований 21 
лютого 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй дiяльностi. 26 березня 1933 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ЗАЙЦЕВ Iван Родiонович, 1916 р. 
народження, с. Сугроби Данковського р-ну 
Рязанської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Мiлове, селянин-
одноосiбник. Народним судом Мiловського р-ну 1 
сiчня 1934 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАЙЦЕВ Iван Федорович, 1870 р. 
народження, с. Плато-Iвановка Матвєєво-
Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, кучер 
шахти № 5-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 19 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЗАЙЦЕВ Iлля Степанович, 1914 р. 
народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, росiянин, освiта н/середня. Проживав у 
м. Антрацитi, електрослюсар шахти № 23-25. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 21 лютого 1945 року засуджений до 15 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗАЙЦЕВ Кузьма Iванович, 1893 р. 
народження, с. Невське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Невському, рахiвник к-пу iм. 1 Травня. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 
роцi.    
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ЗАЙЦЕВ Лук'ян Сергiйович, 1896 р. 
народження, смт Новодар'ївка Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новодар'ївцi, селянин-одноосiбник. 7 березня 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 
анульовано. Реабiлiтований у 1932 роцi.    

ЗАЙЦЕВ Микола Iванович, 1905 р. 
народження, м. Брянка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Брянцi, монтер шахти № 12. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЗАЙЦЕВ Микола Iванович, 1925 р. 
народження, смт Бiловодськ, росiянин, освiта 
н/середня. Військовослужбовець, радист 480 
батальйону аеродромного обслуговування. 
Вiйськовим трибуналом 35 району авiацiйного 
базування 8 грудня 1942 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi. 7 сiчня 1943 року Вiйськовим 
трибуналом Донського фронту вирок скасовано, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.    

ЗАЙЦЕВ Микола Никифорович, 1912 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, електрик 
Рубiжанського хiмкомбiнату. Вiйськовим 
трибуналом 28 району авiацiйного базування 26 
лютого 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЗАЙЦЕВ Микола Павлович, 1906 р. 
народження, м. Бихов, Бiлорусь, бiлорус, освiта 
середня. Проживав у м. Луганську, начальник цеху 
ливарно-механiчного з-ду. Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР 29 жовтня 1938 року 
засуджений до 15 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ЗАЙЦЕВ Михайло Васильович, 1909 р. 
народження, с. Новi Чешуйки Мценського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
маляр вагонної дiльницi зал.ст. Лисичанськ. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 19 
листопада 1939 року засуджений до 4 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАЙЦЕВ Мойсей Єрмолайович, 1873 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Червонiй Полянi, не працював. Вiйськовим 
трибуналом 87 стрiлецької дивiзiї 27 квiтня 1943 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЗАЙЦЕВ Никифор Петрович, 1906 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Червонiй Полянi, машинiст водокачки зал.ст. 
Щотове. Арештований 18 вересня 1937 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 сiчня 
1939 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ЗАЙЦЕВ Олексій Георгійович, 1893 р. 
народження, смт Авдіївка Авдіївського р-ну 
Донецької обл., українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Попасна, сезонний працівник. 
Військовим трибуналом військ НКВС Луганської 
обл. 20-21 листопада 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.  

ЗАЙЦЕВ Олексiй Федорович, 1909 р. 
народження, с. Федорiвка, Запорiзька обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, товарознавець облспоживспiлки. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 лютого 
1944 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЗАЙЦЕВ Павло Романович, 1890 р. 
народження, м. Бєлгород, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, монтер мiської транспортної контори зв'язку. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 25 серпня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1955 роцi.    

ЗАЙЦЕВ Пилип Семенович, 1899 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 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗАЙЦЕВ Семен Михайлович, 1886 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, iнвалiд праці. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 2 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 2000 роцi.    

ЗАЙЦЕВ Степан Iванович, 1908 р. 
народження, с. Федоровка Русько-Бродського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
слюсар-монтажник коксохiмзаводу. Спецколегiєю 
Донецького обласного суду 30 листопада 1936 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1973 роцi.    

ЗАЙЦЕВ Степан Федорович, 1886 р. 
народження, с. Макiївка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Макiївцi, 
без певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 25 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАЙЦЕВ Тихiн Платонович, 1917 р. 
народження, с. Омелькове Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Кiровську, не працював. Донецьким обласним 
судом 11 вересня 1937 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    
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ЗАЙЦЕВ Юхим Несторович, 1882 р. 
народження, с. Михайлiвка Лебединського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, служитель релiгiйного 
культу. Репресований двiчi. Арештований 4 грудня 
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 29 березня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти 
звiльнений. За тим же звинуваченням був 
арештований 5 листопада 1937 року.  13 сiчня 1939 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 i 1994 роках. 

ЗАЙЦЕВ Якiв Григорович, 1899 р. 
народження, с. Макiївка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Макiївцi, 
робiтник радгоспу "Червоний лиман". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗАЙЦЕВА Євдокiя Костянтинiвна, 1919 р. 
народження, с. Василiвка Покровського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Кiровську, 
робiтниця шахти № 100. Вiйськовим трибуналом 13 
армiї 27 лютого 1942 року засуджена до розстрiлу. 
8 березня 1942 року Вiйськовим трибуналом 
Брянського фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1957 роцi.    

ЗАЙЦЕВА Марiя Андрiївна, 1912 р. 
народження, с. Данилiвка Бiловодського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Данилiвцi, 
колгоспниця к-пу "Червона зоря". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 
20 червня 1942 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1946 роцi.    

ЗАЙЦЕВА Олександра Iллiвна, 1917 р. 
народження, м. Лисичанськ, українка, освiта вища. 
Проживала у Лисичанську, лiкар-терапевт 
полiклiнiки iм. Кагановича. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 26 квiтня 
1944 року засуджена до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ЗАЙЧЕНКО Ганна Iванiвна, 1904 р. 
народження, с. Медвежанка Свердловської 
мiськради, росiянка, освiта початкова. Проживала в 
смт Великий Лог Краснодонського р-ну, не 
працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 18 вересня 1943 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЗАЙЧЕНКО Олександра Григорiвна, 1914 
р. народження, ст-ця Щербиновська 
Щербиновського р-ну Краснодарського краю, 
Росiйська Федерацiя, українка, освiта н/середня. 
Проживала в м. Старобiльську, бухгалтер 
змiшторгу. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 2 жовтня 1943 року вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЗАК Костянтин Володимирович, 1893 р. 
народження, м. Варшава, Польща, росiянин, освiта 
н/вища. Проживав у м. Лисичанську, головний 
бухгалтер з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЗАКАРЛЮКА Костянтин Онисимович, 
1907 р. народження, с. Прохорiвка Волноваського 
р-ну Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, головний механiк 
шахти № 16 iм. Кагановича. 2 липня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1125 
засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ЗАКАР’ЯНЦ Акобіос Крикорович 
(Григорович), 1885 р. народження, Туреччина, 
вірмен, освіта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
завідуючий овочевою базою. „Трійкою” УНКВС по 
Донецькій обл. 19 листопада 1937 року засуджений 
до розстрілу. Реабілітований у 1961 році. 

ЗАКIРЗЯНОВ Музiт, 1906 р. народження, с. 
Пiжмар Балтасинського р-ну Татарської АРСР, 
Росiйська Федерацiя, татарин, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, селянин-одноосiбник. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 3 
листопада 1932 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАКIРОВ Iсмаїл, 1912 р. народження, 
Татарська АРСР, Росiйська Федерацiя, татарин, 
освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, 
робiтник шахти "Альберт". Вiйськовим трибуналом 
Луганського гарнiзону 5 лютого 1946 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗАКОПИРIН Павло Порфирович, 1875 р. 
народження, с. Нижнiй Мiнченок Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Нижньому Мiнченку, селянин-
одноосiбник. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
м. Луганська 13 липня 1942 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЗАКОРА Стефан Семенович, 1916 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у 
Бiлолуцьку, секретар райземвiддiлу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ЗАКОТЕНКО Микита Петрович, 1902 р. 
народження, с. Гнилуша Будьонновського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта середня. Проживав у м. Луганську, 
начальник 8-го прольоту новосталеливарного цеху 
з-ду iм. Жовтневої революцiї. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 9 серпня 
1937 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЗАКОТНА Олександра Свиридiвна, 1912 р. 
народження, м. Краснодон, українка, освiта 
початкова. Проживала в смт Талове 
Краснодонського р-ну, комiрниця к-пу iм. Ленiна. 
Арештована 4 березня 1944 року за звинуваченням 
у спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 31 
липня 1944 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтована у 1995 роцi.    
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ЗАКОТНИЙ Григорiй Павлович, 1898 р. 
народження, м. Красний Сулiн Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Фащiвка Перевальського р-ну, 
бухгалтер шахти "Пiвденжитлобуду". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ЗАКОТНИЙ Iван Тимофiйович, 1896 р. 
народження, смт Iзварине Краснодонської 
мiськради, росiянин, освiта н/вища. Проживав у м. 
Алчевську, старший плановик житлово-
комунального вiддiлу з-ду iм. Ворошилова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАКОТНОВ Iван Лукич, 1896 р. 
народження, смт Талове Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Таловому, 
не працював. Репресований двiчi. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 17 серпня 
1927 року висланий на 3 р. за межi України. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1991 i 1961 роках. 

ЗАКОТЯНСЬКИЙ Олександр Петрович, 
1882 р. народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Попасна, головний 
кондуктор пасажирських поїздiв зал.ст. Попасна. 
Арештований 23 листопада 1935 року за 
звинуваченням у боротьбi проти робiтничого i 
революцiйного руху, що в ходi слiдства не було 
доведено. 27 сiчня 1936 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАКОТЯНСЬКИЙ Федiр Мусiйович, 1896 
р. народження, м. Сватове, українець, освiта 
н/вища. Проживав у Сватовому, вчитель 
залiзничної школи. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 2 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЗАКРЖЕВСЬКИЙ Сигiзмунд 
Казимирович, 1882 р. народження, смт Чорний 
Острiв Проскурiвського р-ну Кам'янець-
Подiльської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, майстер 
рудоремонтного з-ду. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАКРУТКIН Микола Миколайович, 1902 р. 
народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, слюсар з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Луганським обласним судом 13 листопада 1940 
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗАКУСИЛОВ Йосип Феофiлович, 1892 р. 
народження, с. Колесiвка Овруцького р-ну 
Житомирської обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, возiй Артемiвського 
харчоторгу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Донецької обл. 10 вересня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1941 року. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗАКУТАЄВ Кузьма Сергiйович, 1891 р. 
народження, с. Александровка Покровського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Станично-
Луганське, штукатур зал.ст. Луганськ. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 18 травня 
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗАКУТАЄВ Микола Кузьмич, 1926 р. 
народження, с. Александровка Покровського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 62 
запасного стрiлецького полку 6 запасної 
стрiлецької бригади. До призову проживав у смт 
Станично-Луганське. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 12 липня 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1955 роцi.  

ЗАКУТНИЙ Юхим Якович, 1897 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мiусинську, крiпильник шахти № 160. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЗАКУТСЬКИЙ Iван Павлович, 1895 р. 
народження, ст-ця Боковська, Ростовська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 239 окремого 
армiйського запасного стрiлецького полку 12 армiї. 
До призову проживав у смт Ленiнське 
Свердловської мiськради. Вiйськовим трибуналом 
2 Українського фронту 25 лютого 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Виконання 
вироку вiдкладено до закiнчення воєнних дiй, 
направлений у дiючу армiю. Реабiлiтований у 1997 
роцi.   

ЗАКШЕВСЬКИЙ Едуард Iванович, 1889 р. 
народження, х. Голубовський, Таганрозький р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
конюх к-пу "Шлях вперед". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАЛАЗНИЙ Олексiй Олександрович, 1892 
р. народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Проживав у Ровеньках, возiй пивзаводу. 
Луганським обласним судом 16 липня 1946 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗАЛЕВСЬКА Марiя Лаврентiївна, 1892 р. 
народження, с. Стара Шудья Єлабузького повiту 
Вятської губернiї, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в м. Гiрське Первомайської мiськради, 
кухар їдальнi шахти № 1-2 "Гiрська". Луганським 
обласним судом 14 вересня 1940 року засуджена до 
5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЗАЛЕВСЬКИЙ Август Йосипович, 1872 р. 
народження, с. Бiлогородка Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Попiвка Бiлокуракинського р-ну, 
колгоспник к-пу "Гiгант". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 

102 

ЗАЛЕВСЬКИЙ Владислав Францович, 
1900 р. народження, с. Стара Котельня 
Андрушiвського р-ну Київської обл., поляк, освiта 
н/вища. Проживав у м. Старобiльську, плановик 
мiжрайбази райспоживспiлки. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 
роцi.    

ЗАЛЕВСЬКИЙ Iван Войцехович, 1882 р. 
народження, с. Гелетинцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, слюсар 
кам'яного кар'єру. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАЛЕВСЬКИЙ Iван Войцехович, 1906 р. 
народження, с. Кошелiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Гераськiвка Маркiвського р-ну, тракторист к-пу 
iм. Калiнiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
14 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАЛЕВСЬКИЙ Iван Цезарович, 1912 р. 
народження, м. Мархлевськ Баранiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта середня. Проживав у 
смт Бiловодськ, учитель селищної школи. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

ЗАЛЕВСЬКИЙ Йосип Войцехович, 1891 р. 
народження, с. Кошелiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Лiсна Поляна Маркiвського р-ну, робiтник 
зернорадгоспу "Старобiльський". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЗАЛЕВСЬКИЙ Станiслав Йосипович, 1916 
р. народження, с. Котелянка Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Свiтле Старобiльського р-ну, робiтник 
зернорадгоспу iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 10 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЗАЛЕСЬКИЙ Олександр Трохимович, 1898 
р. народження, с-ще Комишуваха Лутугинського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Розкiшне Лутугинського р-ну, машинiст молотарки 
к-пу "Новий шлях". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЗАЛИВАЦЬКИЙ Порфирiй Iванович, 1868 
р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Кiровську, кучер ветеринарної лiкарнi тресту 
"Кiроввугiлля". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАЛОМАНОВ Григорiй Леонiдович, 1905 
р. народження, м. Луганськ, росiянин, освiта вища. 
Вiйськовослужбовець, рядовий мотострiлецького 
батальйону 180 танкової бригади. Вiйськовим 
трибуналом 303 стрiлецької дивiзiї 13 сiчня 1943 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 1 
березня 1943 року. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАЛУЖНИЙ Микола Панасович, 1903 р. 
народження, м. Марiуполь Донецької обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, заступник старшого бухгалтера 
майстернi "Союзхарчоторгу". Спецколегiєю 
Донецького обласного суду 10 серпня 1936 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗАЛУЖНЯК Федiр Гнатович, 1906 р. 
народження, с. Жабанцi Новоушицького р-ну 
Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, столяр 
меблевої фабрики. Постановою Вiйськового 
трибуналу вiйськ НКВС Луганської обл. вiд 7 
лютого 1942 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1974 роцi.    

ЗАЛУЦЬКА Петрунеля Матвiївна, 1908 р. 
народження, смт Городок Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., полька, освiта початкова. 
Проживала в с. Барикине Сватiвського р-ну, 
колгоспниця к-пу iм. Шевченка. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 4 сiчня 1938 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1989 роцi.    

ЗАЛЬМЕЖ Жан Янович, 1895 р. 
народження, Латвiя, латиш, освiта початкова. 
Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької 
мiськради, десятник шахти № 13. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 13 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАЛЬЦЕЙЛЕР (ЗАЛЬЦЗЕЙЛЕР) Iван 
Iванович, 1910 р. народження, с. Переможне 
Лутугинського р-ну, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Азарiвка Лутугинського р-ну, 
каменолом Лутугинського кам'яного кар'єру. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 березня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 1 
квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЗАЛЬЦЕР (ЗАЛЬЦЗЕЙЛЕР) Марта 
Карлiвна, 1912 р. народження, с. Кам'янське 
Люксембурзького р-ну Донецької обл., нiмкеня, 
освiта початкова. Проживала в с. Першозванiвка 
Лутугинського р-ну, колгоспниця к-пу iм. 21-ї 
рiчницi РСЧА. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 18 листопада 1942 року визнана соцiально 
небезпечним елементом i засуджена до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1961 роцi.    
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ЗАЛЬЦЗАЙЛЕР (ЗАЛЬЦЗЕЙДЕР) 
Володимир Готлiбович, 1900 р. народження, с. 
Яблукове Гуляйпiльського р-ну Запорiзької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав на кол.х. 
Менчикур, Лутугинський р-н, вантажник шахти 
Київського цегельного з-ду. Арештований 26 
жовтня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 
був етапований углиб країни, де пiзнiше не 
виявлений. 31 березня 1948 року справу припинено 
за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ЗАЛЬЦЗАЙЛЕР Микола Теодорович, 1913 
р. народження, с. Переможне Лутугинського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Переможному, коваль к-пу iм. Енгельса. 
Луганським обласним судом 19 липня 1941 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЗАЛЬЦЗЕЙЛЕР Абрам Абрамович, 1915 р. 
народження, с. Переможне Лутугинського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Переможному, тракторист к-пу iм. К.Лiбкнехта. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАЛЬЦЗЕЙЛЕР Євген Теодорович, 1911 р. 
народження, с. Переможне Лутугинського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Переможному, бригадир Волнухинської МТС. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАЛЬЦЗЕЙЛЕР Iван Якович, 1883 р. 
народження, с. Кам'янське Люксембурзького р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Першозванiвка Лутугинського р-ну, тесляр 
Волнухинської МТС. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАЛЬЦЗЕЙЛЕР Карл Готлiбович, 1874 р. 
народження, с. Кам'янське Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Першозванiвка Лутугинського р-ну, колгоспник 
к-пу "ОЗЕТ". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
7 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1980 роцi.    

ЗАЛЬЦЗЕЙЛЕР Карл Карлович, 1912 р. 
народження, с. Кам'янське Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Першозванiвка Лутугинського р-ну, колгоспник 
к-пу "ОЗЕТ". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
25 липня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЗАЛЬЦЗЕЙЛЕР (ЗАЛЬЦЗАЙЛЕР) Теодор 
Готлiбович, 1880 р. народження, с. Яблукове 
Гуляйпiльського р-ну Запорiзької обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с. Переможне 
Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Арештований 13 листопада 
1933 року за звинуваченням в антирадянських дiях. 
16 квiтня 1934 року справу припинено за 
недостатнiстю даних для притягнення до суду, з-пiд 
варти звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 7 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1962 роках.   

ЗАЛЬЦЗЕЙЛЕР (ЗАЙЦСIЛЛЕР, 
ЗЕЛЬЦЗЕЙЛЕР) Фрiдрiх Генрiхович, 1907 р. 
народження, с. Жолобок Таганрозького р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у смт Iванiвка 
Антрацитiвського р-ну, робiтник пункту 
"Заготзерно". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
4 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАЛЬЦЗЕЙЛЕР Фрiдрiх Готлiбович, 1891 
р. народження, с. Яблукове Гуляйпiльського р-ну 
Запорiзької обл., нiмець, освiта н/середня. 
Проживав у с. Переможне Лутугинського р-ну, 
рахiвник к-пу iм. Енгельса. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 серпня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАЛЬЦЗЕЙЛЕР Якiв Iванович, 1914 р. 
народження, с. Переможне Лутугинського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Першозванiвка Лутугинського р-ну, тракторист к-
пу iм. Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

ЗАЛЬЦЗЕЛЛЕР (ЗАЙЦСЕЛЛЕР) Антон 
Генрiхович, 1914 р. народження, с. Жолобок 
Таганрозького р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, вантажник 
пункту "Заготзерно". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 4 березня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 1 квiтня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАЛЬЦЗЕЛЛЕР (ЗАЛЬЦЗЕЙЛЕР) Отто 
Генрiхович, 1911 р. народження, с. Жолобок 
Таганрозького р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, вантажник 
пункту "Заготзерно". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 4 березня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 1 квiтня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАЛЬЦМАН (ЗЕЛЬЦМАН) Iзраїль 
Манохович, 1916 р. народження, м. Лодзь, 
Польща, єврей, освiта н/середня. Проживав у м. 
Луганську, свердлувальник з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Луганським обласним судом 20 серпня 
1941 року засуджений до 2 р. позбавлення волi.   
Реабiлiтований у 1993 роцi.    
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ЗАЛЯБАН Корнелiя Миколаївна, 1898 р. 
народження, м. Чернiвцi, нiмкеня, освiта вища. 
Проживала в м. Кремiнна, викладач нiмецької 
мови. Луганським обласним судом 30 грудня 1938 
року засуджена до 5 р. позбавлення волi. 14 квiтня 
1940 року Верховним судом СРСР вирок скасовано, 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЗАМАЄВ Iван Кирилович, 1898 р. 
народження, с. Рафайлiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Рафайлiвцi, комiрник шахти № 6. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 23 липня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗАМАЄВ Олексiй Iванович, 1893 р. 
народження, с. Рафайлiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Крiпенський Антрацитiвської мiськради, 
завiдуючий конторою шахти № 22-53. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 7-8 березня 1933 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАМАЙ Кузьма Григорович, 1890 р. 
народження, с. Мотузiвка Змiївського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
служитель релігійного культу. Особливою нарадою 
при Колегiї ДПУ УРСР 11 квiтня 1930 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАМАКУЛА Микола Григорович, 1900 р. 
народження, Польща, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Рубiжне, слюсар цеху № 12 
хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАМЕЛЮХIН Григорiй Петрович, 1873 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Чорнухиному, робiтник Алчевського кам'яного 
кар'єру. Арештований 18 жовтня 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 квiтня 
1931 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1931 роцi.    

ЗАМЕЛЮХIН Михайло Панкратiйович, 
1901 р. народження, смт Чорнухине 
Перевальського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Чорнухиному, колiйний обхiдник 
зал.ст. Чорнухине. Особливою "трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАМЕРФЕЛЬД Еммануїл Густавович, 1912 
р. народження, Пулинський р-н Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Iллiнка 
Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Шлях до 
соцiалiзму". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАМИШЛЯЄВ Олександр Никанорович, 
1910 р. народження, с. Петушки Новосiльського р-
ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 109 стрiлецького полку 74 стрiлецької 
дивiзiї. До призову проживав у м. Красний Луч. 
Арештований 8 липня 1942 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним 
станом етапований углиб країни, де пiзнiше не 
виявлений. 9 березня 1948 року справу припинено. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАМЛIНСЬКИЙ Антон Мартинович, 1902 
р. народження, с. Сяберка Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Городище Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Будьонного. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАМОРУЄВ Степан Iванович, 1913 р. 
народження, м. Красний Луч, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, командир 
вiддiлення 726 полку. Вiйськовим трибуналом 395 
стрiлецької дивiзiї 25 жовтня 1941 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАМОРУЙ Григорiй Якович, 1898 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, статистик-
рахiвник райконтори "Укрм'ясо". Арештований 25 
жовтня 1930 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 24 сiчня 1931 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЗАМОТА Пантелiй Гаврилович, 1897 р. 
народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижнiй Дуванцi, сезонний робiтник к-пу 
"Полiтвiддiл". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЗАМОТАЄВ Якiв Тарасович, 1911 р. 
народження, м. Антрацит, росiянин, освiта 
н/середня. Проживав в Антрацитi, гiрничий 
майстер шахти № 3-4. Луганським обласним судом 
9 лютого 1951 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАМОТIН Петро Iванович, 1897 р. 
народження, Курська обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна 
Стахановської мiськради, завiдуючий пiдсобним 
господарством з-ду "Сталь". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАМОШНИКОВ Дмитро Захарович, 1901 
р. народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Новониканорiвка Сватiвського р-ну, бригадир к-пу 
"Новий побут". Арештований 15 сiчня 1933 року за 
звинуваченням у шкiдництвi. 25 березня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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ЗАМОШНИКОВ Микола Iванович, 1898 р. 
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Покровському, агент райуповмiнзагу. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 23 
березня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЗАМОШНИКОВ Панас Харитонович, 1887 
р. народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Покровському, колгоспник к-пу "1 Травня". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЗАМУДРЯКОВ Iван Семенович, 1888 р. 
народження, с. Великий Вистороп Лебединського 
р-ну Харкiвської обл., росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, агроном мiськземвiддiлу. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 4 липня 1933 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАМУЛА Артем Олександрович, 1904 р. 
народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiрюковому, не працював. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 28 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАМУЛА Григорiй Павлович, 1906 р. 
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 592 стрiлецького полку 203 стрiлецької 
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 5 танкової армiї 20 
квiтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1998 роцi.    

ЗАМУЛА Семен Iларiонович, 1911 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, 
неписьменний. Проживав у м. Брянка, вибiйник 
Брянкiвського шахтоуправлiння. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 22 
вересня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЗАМУЛIН Василь Васильович, 1893 р. 
народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 401 батальйону 
аеродромного обслуговування. Вiйськовим 
трибуналом 34 району авiацiйного базування 17 
березня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЗАМУЛIН Максим Харитонович, 1868 р. 
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Дяковому, 
селянин-одноосiбник. Арештований 16 жовтня 
1929 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 24 сiчня 1930 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

ЗАНЄЄВ Шарiф Iванович, 1898 р. 
народження, с. Нижнiй Тархан Буїнського р-ну, 
Татарська АРСР, Росiйська Федерацiя, татарин, 
освiта середня. Проживав у м. Кiровську, 
електромонтер шахти № 6. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗАНIН Стефан Савелiйович, 1904 р. 
народження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, вагонник шахти iм. Балицького. 
Донецьким обласним судом 9 жовтня 1936 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗАНIН Тихiн Ананiйович, 1904 р. 
народження, с. Озерки Землянського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, 
робiтник шахти № 2-2-бiс. 2 червня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1125 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗАННОС Георгiй Iванович, 1882 р. 
народження, Грецiя, грек. Проживав у м. Ровеньки, 
не працював. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
15 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАНОСИЛОВ (ЗАНОСИМОВ) Гаврило 
Iванович, 1890 р. народження, с. Петрикiвка, 
Днiпропетровська обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, сторож залiзничного 
переїзду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 
серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАНУФРIЄВА Євдокiя Омелянiвна, 1912 р. 
народження, Татарська АРСР, Росiйська Федерацiя, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Брянка, 
працiвниця дитячого садка шахти № 6. Постановою 
Особливої наради при МВС СРСР вiд 6 травня 1946 
року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням 
у зрадi Батькiвщини вислана за межi України.  
Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЗАПАЛОВ Олександр Христофорович, 
1905 р. народження, м. Ровеньки, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Ровеньках, машинiст 
лебiдки шахти iм. Войкова. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 10 лютого 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЗАПАРА Олександр Арсентiйович, 1909 р. 
народження, с. Олександропiль Бiлокуракинського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в 
Олександрополi, тракторист Бiлолуцької МТС. 
Арештований 10 червня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 6 липня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАПАРА Петро Петрович, 1899 р. 
народження, с. Кагамлик Глобинського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Рубiжне, майстер мiськкомунгоспу. 
Луганським обласним судом 6 березня 1948 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    
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ЗАПАСНИК Вiктор Йосипович, 1908 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, механiк гаража хiмзаводу 
№ 1. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 сiчня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 5 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

ЗАПАТЄЄВ Федiр Борисович, 1926 р. 
народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. Гiрське 
Первомайської мiськради, учень школи ФЗН. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 28 березня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗАПIЧНИЙ Степан Лукич, 1897 р. 
народження, с. Куземiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
зал.ст. Красновка, Ростовська обл., Росiйська 
Федерацiя, черговий по станцiї. Арештований 14 
березня 1933 року за звинуваченням у тому, що 
служив у петлюрiвських вiйськах. 27 квiтня 1933 
року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв 
для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ЗАПЛАВСЬКА Надiя Антонiвна, 1918 р. 
народження, м. Лутугине, українка, освiта середня. 
Проживала в Лутугиному, не працювала. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської 
обл. 5 листопада 1946 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ЗАПЛАВСЬКИЙ Андрiй Степанович, 1883 
р. народження, с. Вовчик Лубенського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, пенсiонер. Луганським 
обласним судом 4 грудня 1947 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЗАПЛАВСЬКИЙ Йосип Iванович, 1894 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
росiянин, освiта середня.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м. Красний Луч, начальник 
транспортної дiльницi шахти № 16 iм. Кагановича. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 12 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. 17 травня 1939 року Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР розстрiл замiнено 
15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЗАПЛУНТОВИЧ В'ячеслав Антонович, 
1900 р. народження, м. Варшава, Польща, поляк, 
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, 
електрозварник шахти № 33-37. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 10 вересня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ЗАПОЛЬСЬКИЙ Iван Казимирович, 1876 
р. народження, с. Тетiрка Новоград-Волинського р-
ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiлокуракине, робiтник на 
будiвництвi залiзничної магiстралi Москва-Донбас. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАПОЛЬСЬКИЙ Мар'ян Iванович, 1899 р. 
народження, с. Тетiрка Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник 
к-пу "Комунар". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЗАПОРОЖЕЦЬ Дмитро Платонович, 1913 
р. народження, с-ще Ковильне Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Петровське Краснолуцької мiськради, вантажник з-
ду № 59. Арештований 29 листопада 1941 року за 
звинуваченням у контрреволюцiйнiй дiяльностi. 23 
червня 1942 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ЗАПОРОЖЕЦЬ Дмитро Семенович, 1919 р. 
народження, с. Царiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Царiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Сазонова. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 22 липня 
1943 року ухвалено постанову про вислання за межi 
України. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЗАПОРОЖЕЦЬ Iван Андрiйович, 1890 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мiусинську, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 15 
квiтня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАПОРОЖЕЦЬ Iван Захарович, 1887 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта середня. 
Проживав у Сватовому, директор млина № 6. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Українського 
округу 24 квiтня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 23 березня 1949 року Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР строк покарання 
знижено до 6 р.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЗАПОРОЖЕЦЬ Iван Iллiч, 1912 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мiусинську, не працював. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 18 лютого 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗАПОРОЖЕЦЬ Матвiй Григорович, 1881 
р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Рубiжне, кочегар 
хлiбокомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЗАПОРОЖЕЦЬ Нестор Платонович, 1895 
р. народження, смт Федорiвка Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Федорiвцi, вiдповiдальний виконавець 
Петровського з-ду № 59. Репресований двiчi. 
Арештований 25 жовтня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 31 сiчня 
1934 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 
вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1934 i 1957 роках.   
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ЗАПОРОЖЕЦЬ Пилип Корнiйович, 1915 р. 
народження, с. Можнякiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 227 конвойного полку НКВС. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ прикордонної i внутрiшньої 
охорони УРСР по Київськiй обл. 7 грудня 1937 
року засуджений до 4 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗАПОРОЖЦЕВ Василь Якович, 1920 р. 
народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Трембачевому, колгоспник к-пу "3-й вирiшальний". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 сiчня 1944 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ЗАПОРОЖЦЕВ Денис Iванович, 1892 р. 
народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, українець, 
неписьменний. Проживав у Нагольно-Тарасiвцi, не 
працював. Арештований 16 березня 1946 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 25 травня 1946 року справу припинено 
за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЗАПОРОЖЧЕНКО Василь Iванович, 1910 
р. народження, с. Iллiрiя Лутугинського р-ну, 
українець, освiта н/вища. Проживав у м. Луганську, 
конструктор вiддiлу головного технолога з-ду № 
60. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 квiтня 
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАПОРОЖЧЕНКО Григорiй Онуфрiйович, 
1882 р. народження, смт Бугаївка Перевальського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бугаївцi, не працював. Вiйськовим трибуналом 
гарнiзону м. Алчевська 17 квiтня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЗАПОРОЖЧЕНКО Iван Iванович, 1889 р. 
народження, с. Iллiрiя Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, завгосп обласної дитячої бiблiотеки. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 2 лютого 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗАПОРОЖЧЕНКО Леонтiй Гаврилович, 
1884 р. народження, смт Вовчоярiвка 
Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Вовчоярiвцi, селянин-одноосiбник. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 22 
березня 1930 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАПОРОЖЧЕНКО Микола Андрiйович, 
1888 р. народження, м. Кiровськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Муратове 
Новоайдарського р-ну, не працював. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 28 червня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЗАПОРОЖЧЕНКО Микола Несторович, 
1918 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, слюсар з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Арештований 26 лютого 1943 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 7 квiтня 1949 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАПОРОЖЧЕНКО Михайло Євменович, 
1894 р. народження, смт Вовчоярiвка 
Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Вовчоярiвцi, робiтник крейдяного 
кар'єру Лисичанського з-ду "Донсода". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 
роцi.    

ЗАПОРОЖЧЕНКО (ЗАПОРОЩЕНКО) 
Павло Давидович, 1893 р. народження, с. Невське 
Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Невському, без певних занять. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 2 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЗАПОРОЖЧЕНКО Петро Микитович, 1896 
р. народження, смт Малорязанцеве Попаснянського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Березiвське Попаснянського р-ну, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 31 серпня 1932 
року ухвалено постанову про вислання за межi 
України. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 11 сiчня 1933 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований в обох справах у 
1989 роцi.    

ЗАПОРОЖЧЕНКО Порфирiй Семенович, 
1890 р. народження, смт Вовчоярiвка 
Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Вовчоярiвцi, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 10 квiтня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАПОРОЖЧЕНКО Якiв Євменович, 1902 
р. народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Вовчоярiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 22 березня 1930 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАПОРОЖЧЕНКО Якiв Якович, 1882 р. 
народження, с. Богданiвка Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Богданiвцi, не працював. Арештований 21 грудня 
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 30 червня 1942 року справу припинено за 
смертю звинувачуваного. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    
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ЗАПОРОЩЕНКО Єфросинiя Кирилiвна, 
1888 р. народження, Краснолиманський р-н 
Донецької обл., українка, неписьменна. Проживала 
в м. Первомайську, не працювала. Арештована 7 
липня 1942 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 
була етапована углиб країни. 16 червня 1948 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЗАПОТЄЄВ Влас Тимофiйович, 1865 р. 
народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоборовому, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 16 березня 1930 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi умовно. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЗАПОТИЛЬКО Петро Тихонович, 1914 р. 
народження, с. Оборотнiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Попасна, робiтник вагоноремонтного з-ду. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАПОТОЦЬКИЙ Станiслав Якович, 1900 
р. народження, с. Зайчики Сатанiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Малохатка Старобiльського р-ну, робiтник 
радгоспу iм. Артема. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

ЗАПСЕЛЬСЬКИЙ Микита Савелiйович, 
1874 р. народження, с. Малий Суходiл 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Малому Суходолi, конюх к-пу iм. 
Iллiча. Арештований 27 сiчня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 травня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАРАЙСЬКА Вiра Тимофiївна, 1921 р. 
народження, м. Лисичанськ, українка, освiта 
середня. Вiйськовослужбовка, друкарка штабу 68 
морської бригади. Арештована 6 сiчня 1943 року за 
звинуваченням у спiвробiтництвi з агентурою 
нiмецької розвiдки. 22 квiтня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1943 роцi.    

ЗАРАЙСЬКА Пелагiя Григорiвна, 1904 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в кол.с. Зоря 
Бiлогорiвської селищної Ради Попаснянського р-ну, 
колгоспниця к-пу iм. К.Маркса. Арештована 3 
березня 1942 року як член сім’ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 1 квiтня 1942 
року звiльнена пiд пiдписку про невиїзд. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЗАРАЙСЬКИЙ Олексiй Корнiйович, 1908 
р. народження, м. Кiровськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кiровську, начальник 
служби пiдземного транспорту шахти № 6. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 9 червня 1945 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ЗАРАЙСЬКИЙ Павло Дмитрович, 1900 р. 
народження, с. Гаврилiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, крiпильник шахти iм. ОДПУ. 
Арештований 21 липня 1938 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
19 березня 1939 року у зв'язку з важким 
захворюванням справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАРАЙСЬКИЙ Якiв Єрмолайович, 1894 р. 
народження, с. Гаврилiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Гаврилiвцi, не працював. Арештований 11 серпня 
1934 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 28 вересня 1934 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАРАКОВСЬКИЙ Савелiй Антонович, 
1891 р. народження, Бiлорусь, поляк, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, столяр з-ду № 
60. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЗАРАТУЙЧЕНКО Iлля Данилович, 1889 р. 
народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у Новобiлiй, 
тесляр к-пу iм. Орджонiкiдзе. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАРАТУЙЧЕНКО Купрiян Маркелович, 
1874 р. народження, с. Новобiла Новопсковського 
р-ну, українець, неписьменний. Проживав у 
Новобiлiй, селянин-одноосiбник. Арештований 2 
сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. Постановою ЦВК i РНК УРСР вiд 7 липня 
1932 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАРЕЦЬКИЙ Вiктор Михайлович, 1896 р. 
народження, м. Київ, українець, освiта вища. 
Проживав у м. Луганську, економiст 
"Плодоовочторгу". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЗАРЕЦЬКИЙ Дорофiй Гаврилович, 1895 р. 
народження, Чериковський р-н Могильовської обл., 
Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, чорнороб шахти iм. Мельникова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЗАРИЦЬКИЙ Анатолiй Кузьмич, 1919 р. 
народження, м. Лисичанськ, росiянин, освiта 
середня. Перебував на лiкуваннi в евакогоспiталi № 
3229. Вiйськовим трибуналом 6 запасної 
стрiлецької бригади 12 квiтня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЗАРИЦЬКИЙ Антон Олександрович, 1893 
р. народження, х. Красний Рiг, Бородянський р-н 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м. Лисичанську, слюсар склозаводу "Пролетар". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    
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ЗАРИЦЬКИЙ Гнат Васильович, 1896 р. 
народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Тарасiвцi, 
селянин-одноосiбник. Донецьким обласним судом 
22 грудня 1936 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

ЗАРИЦЬКИЙ Казимир Олександрович, 
1890 р. народження, х. Красний Рiг, Бородянський 
р-н Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, продавець пивної 
крамницi. Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЗАРИЦЬКИЙ Станiслав Олександрович, 
1884 р. народження, х. Рудня-Шибенська, 
Бородянський р-н Київської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, слюсар 
склозаводу "Пролетар". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЗАРОЧИНЦЕВА Марiя Степанiвна, 1894 р. 
народження, с. Чернiгiвка Томакiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., росiянка, неписьменна. 
Проживала в м. Свердловську, не працювала. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 9 листопада 1945 року засуджена до 15 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЗАРУБА Iван Iванович, 1903 р. народження, 
с. Миколаївка Бiлокуракинського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Миколаївцi, селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 1 лютого 1933 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАРУБIН Iван Степанович, 1895 р. 
народження, Сосновський р-н Тамбовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацитi, наваловiдбiйник шахти 
№ 3-4. Особливою нарадою при НКВС СРСР 31 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЗАРУБIНА Олена Iванiвна, 1907 р. 
народження, с. Ольха Сосновського р-ну 
Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Антрацитi, 
банщиця шахти № 3-4. Арештована 18 листопада 
1937 року як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтована у 1995 роцi.    

ЗАРУДЕНСЬКИЙ Матвiй Сергiйович, 1903 
р. народження, с. Красилiв, Вiнницька обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, котельник хiмкомбiнату. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 28 лютого 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАРУДНИЙ Iван Максимович, 1908 р. 
народження, с. Загризове Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Станично-Луганське, робiтник 
залiзничної магiстралi Москва-Донбас. 
Арештований 12 березня 1933 року  за 
звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 29 
квiтня 1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ЗАРУЦЬКИЙ Митрофан Алiфанович, 1887 
р. народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Спiвакiвцi, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Арештований 14 лютого 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 березня 
1930 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 6 червня 1935 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1930 i 1992 роках.   

ЗАСЛАВСЬКИЙ Олександр Юхимович, 
1917 р. народження, с. Лисянка Лисянського р-ну 
Київської обл., єврей, освiта н/середня. Проживав у 
м. Красний Луч, перукар перукарнi при шахтi № 21. 
Донецьким обласним судом 9 грудня 1936 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗАССЕ Євген Карлович, 1886 р. 
народження, м. Харкiв, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, начальник складального 
вiддiлення паровозного цеху з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЗАСТАВСЬКИЙ Микола Фiрсович, 1902 р. 
народження, с. Михайлiвка Михайлiвського р-ну 
Запорiзької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, бригадир шахти № 1. Арештований 26 
листопада 1933 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної повстанської 
органiзацiї. 26 лютого 1934 року справу припинено, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.    

ЗАТЛЕР Лука Францович, 1908 р. 
народження, с. Зульц Лiбкнехтiвського р-ну 
Одеської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Свердловську, десятник артiлi "Гужовик". 
Донецьким обласним судом  4 сiчня 1939 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЗАУЕР Степан Iванович, 1892 р. 
народження, м. Львiв, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, кравець артiлi "Друг 
дiтей". Репресований двiчi. Арештований 25 жовтня 
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 12 квiтня 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. 3 травня 1932 року 
арештований за звинуваченням у шпигунствi. 22 
вересня 1932 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований в обох 
справах у 1999 роцi.  

ЗАФЕРМАН Абрам Григорович, 1911 р. 
народження, м. Донецьк, єврей, освiта середня. 
Проживав у м. Попасна, вiдповiдальний виконавець 
вагоноремонтного з-ду. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 4 червня 1937 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    
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ЗАХАРЕНКО Iван Якович, 1918 р. 
народження, с. Петрiвка Новобасанського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у с-щi Спiрне Попаснянського р-ну 
(згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
молодший зоотехнiк радгоспу "Спiрне". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗАХАРЕНКО Йосип Iванович, 1887 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Комишуваха Попаснянського р-ну, колгоспник к-пу 
"Донбас". Арештований 26 травня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 
з воєнним станом був етапований углиб країни, де 
пiзнiше не виявлений. 17 червня 1948 року справу 
припинено за малозначнiстю. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ЗАХАРЖЕВСЬКИЙ Сергiй 
Костянтинович, 1897 р. народження, м. Луганськ, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Попасна, машинiст паровозного депо Попасна. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 16 лютого 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 1 
квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЗАХАРКО Степан Iллiч, 1896 р. 
народження, Польща, українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Лизине Бiлокуракинського р-ну, 
столяр к-пу "Рада". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАХАРОВ Андрiй Федорович, 1910 р. 
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
робiтник шахти № 12. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 серпня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАХАРОВ Василь Йосипович, 1916 р. 
народження, м. Слов'янськ Донецької обл., 
росiянин, освiта н/середня. Проживав у м. Алмазна 
Стахановської мiськради, не працював. Вiйськовим 
трибуналом 34 району авiацiйного базування 5 
лютого 1942 року засуджений до розстрiлу. 16 
лютого 1942 року Вiйськовим трибуналом 
Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗАХАРОВ Григорiй Семенович, 1897 р. 
народження, х. Литвиновка, Ростовська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, бухгалтер тресту 
"Краснодонвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЗАХАРОВ Григорiй Федорович, 1893 р. 
народження, с. Червоний Жовтень Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, стропальник з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАХАРОВ Дмитро Федорович, 1917 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 126 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом військ берегової оборони головної бази 
Пiвнiчного флоту 26 листопада 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1998 роцi.    

ЗАХАРОВ Євграфiй Пимонович, 1889 р. 
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Зимогiр'ї, 
селянин-одноосiбник. Донецьким обласним судом 
8 серпня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЗАХАРОВ Єгор Iванович, 1895 р. 
народження, с. Нижнiй Суходiл Новоайдарського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, хлiбопекар 552 польової 
хлiбопекарнi. Вiйськовим трибуналом 1 армiї 21 
квiтня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЗАХАРОВ Iван Костянтинович, 1907 р. 
народження, с. Червоний Жовтень Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, тесляр обласної контори 
вiйськторгу. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАХАРОВ Iларiон Єфремович, 1883 р. 
народження, с. Яковлєво, Брянська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, тесляр будзагону з-ду iм. Будьонного. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЗАХАРОВ Микола Васильович, 1881 р. 
народження, с. Мойлов, Брянська губернiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Талове 
Краснодонського р-ну, крiпильник шахти № 1-5-
бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.    

ЗАХАРОВ Микола Григорович, 1909 р. 
народження, м. Смоленськ, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта н/середня. Проживав у смт 
Станично-Луганське, помiчник машинiста зал.ст. 
Кiндрашiвська. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 31 жовтня 1941 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗАХАРОВ Михайло Савелiйович, 1896 р. 
народження, Лихославльський р-н Калiнiнської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, перебував у 
трудармiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 10 березня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 
роцi.    
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ЗАХАРОВ Олександр Iларiонович, 1895 р. 
народження, с. Новореглич, Самарська губернiя, 
росiянин, освiта вища. Проживав у м. Рубiжне, 
завiдуючий спецлабораторiєю науково-дослiдного 
iнституту органiчних напiвпродуктiв i барвникiв. 
Арештований 7 липня 1933 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
22 листопада 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю протиправних дiй. Реабiлiтований у 
1933 роцi.    

ЗАХАРОВ Павло Васильович, 1903 р. 
народження, с. Артемово Киржацького р-ну 
Iвановської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Кононiвка 
Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "Пролетар". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.    

ЗАХАРОВ Павло Климович, 1888 р. 
народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Орiхiвцi, 
не працював. Арештований 13 березня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам, що в ходi слiдства не було доведено. 14 
липня 1943 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАХАРОВ Павло Фролович, 1901 р. 
народження, с. Свинцово Знаменського р-ну 
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта вища. Проживав у м. Луганську, iнженер-
металург з-ду Наркомату шляхiв. Арештований 29 
листопада 1937 року за звинуваченням у 
причетностi до антирадянських дiй диверсiйно-
шкiдницької органiзацiї. 11 липня 1939 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЗАХАРОВ Роман Павлович, 1895 р. 
народження, м. Стаханов, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, пенсiонер. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 14 липня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗАХАРОВ Степан Петрович, 1904 р. 
народження, Костянтинiвський р-н Донецької обл., 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Новодружеську Лисичанської мiськради, десятник 
шахти "Новодружеська". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС по охоронi тилу 37 армiї 14 травня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗАХАРОВ Тихiн Павлович, 1896 р. 
народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Великоцьку, робiтник зал.ст. Чертково (Ростовська 
обл., Росiйська Федерацiя). Арештований 29 червня 
1931 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 20 жовтня 1931 
року з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1997 
роцi.    

ЗАХАРОВ Трохим Васильович, 1891 р. 
народження, с. Старокамишкiно Дубровського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Попасна, тесляр 
зал.ст. Попасна. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 20 грудня 1938 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАХАРОВА Катерина Матвiївна, 1911 р. 
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в Зимогiр'ї, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 31 сiчня 1942 року 
засуджена до 7 р. позбавлення волi. 11 березня 1942 
року Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту 
вирок скасовано. 30 сiчня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЗАХАРОВА Олександра Олександрiвна, 
1908 р. народження, с. Трембачеве 
Новопсковського р-ну, українка, освiта початкова. 
Проживала в Трембачевому, не працювала. 
Репресована двiчi. Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 28 серпня 1935 року вислана 
на 3 р. за межi України. 21 лютого 1938 року 
Особливою нарадою при НКВС СРСР засуджена до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЗАХАРЧЕНКО Антон Якович, 1912 р. 
народження, м. Кiровськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Кiровську, запальник 
шахти № 77. Арештований 8 липня 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 недоведенiстю протиправних дiй. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАХАРЧЕНКО Василь Романович, 1906 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
н/середня. Проживав у Луганську, не працював. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЗАХАРЧЕНКО Володимир Якович, 1901 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Щотове Антрацитiвської мiськради, машинiст 
водокачки зал.ст. Щотове. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 16 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 1 листопада 1937 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЗАХАРЧЕНКО Iван Прохорович, 1885 р. 
народження, с. Кумшатське Куйбишевського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, слюсар 
шахти № 13. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАХАРЧЕНКО Олексiй Григорович, 1891 
р. народження, м. Брянка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Брянцi, голова артiлi 
"Вперед до комуни". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 18 серпня 1945 року засуджений до 7 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.    
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ЗАХАРЧЕНКО Степан Карпович, 1907 р. 
народження, кол.с. Новопавлiвка Бунчукiвської 
сiльради Бiлокуракинського р-ну, росiянин, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у м. Луганську, експедитор шкiрзаводу № 1. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 березня 
1944 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗАХАРЧЕНКО Якiв Мусiйович, 1898 р. 
народження, с. Лимарiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Лимарiвцi, 
колгоспник к-пу "Авангард". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАХЕР Михайло Абрамович, 1888 р. 
народження, м. Двiнськ, Латвiя, єврей, освiта вища. 
Проживав у м. Луганську, лiкар мiської полiклiнiки 
№ 11. Арештований 14 лютого 1939 року за 
звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 20 
березня 1939 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1939 роцi.    

ЗАХЛЄБНИЙ Петро Iллiч, 1906 р. 
народження, м. Москва, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, 
старший кiномеханiк кiнотеатру "Комунар". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 грудня 
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАХОДЯЧЕНКО Олександр Трохимович, 
1914 р. народження, с. Михайлiвка 
Новоайдарського р-ну, українець, освiта середня.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
Михайлiвцi, помiчник секретаря Новоайдарського 
райкому партiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 16 травня 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗАХОЖАЄВ Олексiй Володимирович, 1913 
р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мiусинську, робiтник шахти № 1. Арештований 2 
сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
пропагандi. 22 травня 1933 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ЗАХОЛОДИЛО Логвин Iванович, 1865 р. 
народження, с. Вiйськове Солонянського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у кол.с. Вiролюбiвка 
Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Арештований 6 лютого 1930 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 27 березня 1930 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1930 роцi.    

ЗАХОЛОДИЛО Овсiй Логвинович, 1885 р. 
народження, с. Вiйськове Солонянського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у кол.с. Вiролюбiвка 
Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 27 
березня 1930 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ЗАЦАРIНА Мотрона Федотiвна, 1923 р. 
народження, с. Мiллерово Куйбишевського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Ровеньки, не 
працювала. Арештована 26 квiтня 1942 року за 
звинуваченням у шпигунствi, що в ходi слiдства не 
було доведено. 21 травня 1942 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 
1994 роцi.    

ЗАЦАРНА Євгенiя Єгорiвна, 1907 р. 
народження, с-ще Лоскутiвка Попаснянського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в смт Мирна 
Долина Попаснянського р-ну, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом 37 армiї 25 лютого 1942 
року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1991 
роцi.    

ЗАЦАРНА Харитина Григорiвна, 1891 р. 
народження, с. Миколаївка Слов'янського р-ну 
Донецької обл., українка, неписьменна. Проживала 
в смт Мирна Долина Попаснянського р-ну, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом 37 армiї 
25 лютого 1942 року засуджена до розстрiлу. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЗАЦЕПИЛIН Олександр Єгорович, 1899 р. 
народження, с. Великий Суходiл Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, бригадир шевської майстернi шахти № 
12. Арештований 19 квiтня 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 31 травня 
1936 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗАЦЕПИЛIН Федiр Георгiйович, 1897 р. 
народження, х. Березка, Красносулiнський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
машинiст пiдйомної машини шахти № 12. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 21 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗАЧИШИГРИВА Якiв Iванович, 1918 р. 
народження, с. Вiльховець Звенигородського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької 
мiськради, студент Хрустальненського 
медтехнiкуму. Репресований двiчi. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 26 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 10 
квiтня 1938 року Верховним судом СРСР розстрiл 
замiнено 10 р. позбавлення волi. 12 травня 1951 
року Постановою Особливої наради при МДБ 
СРСР висланий за межi України. Реабiлiтований в 
обох справах у 1971 роцi.  

ЗАЯРНИЙ Григорiй Йонович, 1912 р. 
народження, с. Новолюбiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новолюбiвцi, колгоспник к-пу "Нове життя". 
Репресований двiчi. Арештований 26 лютого 1933 
року за звинуваченням у протиправних дiях. 29 
квiтня 1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
27 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1933 
i 1965 роках. 
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ЗАЯРНИЙ Єгор Iванович, 1894 р. 
народження, м. Щастя Жовтневої райради м. 
Луганська, українець, освiта початкова. Проживав у 
Щастi, колгоспник. Луганським обласним судом 13 
сiчня 1950 року  засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗАЯРНИЙ Йон Полiкарпович, 1880 р. 
народження, с. Новолюбiвка Кремiнського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у 
Новолюбiвцi, колгоспник к-пу "Нове життя". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 4 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

ЗАЯРНИЙ Олександр Йонович, 1912 р. 
народження, с. Новолюбiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новолюбiвцi, колгоспник к-пу "Нове життя". 
Репресований двiчi. Арештований 26 лютого 1933 
року за звинуваченням в антирадянських дiях. 29 
квiтня 1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
27 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1933 
i 1989 роках. 

ЗАЯЦЬ Альбiн Тимофiйович, 1902 р. 
народження, м. Проскурiв Кам'янець-Подiльської 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м. 
Кiровську, робiтник шахти № 22-6 iм. Кiрова. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 3 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЗАЯЦЬ Андрiй Григорович, 1876 р. 
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Шульгинцi, колгоспник к-пу iм. 1 Травня. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЗАЯЦЬ Iван Йосипович, 1897 р. 
народження, Галичина, українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Первомайськ Сватiвського р-ну, 
робiтник зернорадгоспу "Сватiвський". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗАЯЦЬ Марко Леонтiйович, 1861 р. 
народження, с. Данилiвка Бiловодського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Копанi 
Бiловодського р-ну, без певного мiсця роботи. 4 
червня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗАЯЦЬ Якiв Сергiйович, 1914 р. 
народження, с. Дем'янiвка Котелевського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Мiлове, шофер автобази 
госпуправлiння НКВС УРСР. 21 червня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗБИТНЄВ Сидір Семенович, 1886 р. 
народження, Новоайдарський р-н, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Кіровську, не працював. 
Військовим трибуналом військ НКВС Луганської 
обл. 21 листопада 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році. 

ЗБИЦЬКИЙ Павло Михайлович, 1912 р. 
народження, с. Червонопопiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Кедровка Березовського р-ну Свердловської обл., 
Росiйська Федерацiя, робiтник лiсодiльницi зал.ст. 
Кедровка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 
березня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.     

ЗБОРОВСЬКИЙ Мар'ян Васильович, 1886 
р. народження, с. Балакири Городоцького р-ну 
Кам'янець-Подiльської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Тарасiвка Троїцького р-
ну, швець-надомник. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗБРОЖЕК Лiдiя Iллiвна, 1922 р. 
народження, с. Пасат Балтського р-ну Одеської 
обл., українка, освiта середня. Проживала в м. 
Луганську, iнструктор вiддiлу кадрiв з-ду iм. 20-
рiччя Жовтня. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 29 травня 1947 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1992 роцi.    

ЗБУКАРЕВ Михайло Олексiйович, 1901 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Новодружеську Лисичанської мiськради, табельник 
зал.ст. Насвiтевич. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 7 вересня 1938 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЗВЄЗДОВ Олександр Миколайович, 1908 р. 
народження, смт Новоайдар, українець, освiта 
початкова. Проживав у Новоайдарi, стрiлочник 
зал.ст. Новоайдар. Арештований 20 липня 1937 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 
квiтня 1941 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1941 
роцi.   

ЗВЄЗДОВ Семен Миколайович, 1913 р. 
народження, смт Новоайдар, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, командир 
вiддiлення 1035 полку. Вiйськовим трибуналом 280 
стрiлецької дивiзiї 14 травня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

ЗВЄРЕВ Василь Миколайович, 1924 р. 
народження, кол.с. Лобачеве Жовтенської сiльради 
Слов'яносербського р-ну, росiянин, освiта 
н/середня. Проживав за мiсцем народження, 
колгоспник к-пу "13 рокiв Жовтня". Арештований 
24 березня 1943 року як соцiально небезпечний 
елемент. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 
сiчня 1944 року мiрою покарання визначено строк 
попереднього ув'язнення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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ЗВЄРЕВ Василь Федорович, 1903 р. 
народження, с. Подсухiно Волоколамського р-ну 
Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта вища. Проживав у м. Мiусинську 
Краснолуцької мiськради, iнженер-виконроб 
Штердресу. Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу 8 березня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЗВЄРЕВ Iван Володимирович, 1893 р. 
народження, с. Красна Знаменка, Воронезька обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Олександрiвську Артемiвської 
райради м. Луганська, не працював. Вiйськовим 
трибуналом Уральського вiйськового округу 27 
жовтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЗВЄРЕВ Iван Федорович, 1870 р. 
народження, кол.с. Лобачеве Жовтенської сiльради 
Слов'яносербського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, 
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 лютого 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗВЄРЕВ Олексiй Павлович, 1912 р. 
народження, с. Пiски-Радькiвськi Борiвського р-ну 
Харкiвської обл., росiянин, освiта н/середня. 
Проживав у м. Краснодонi, вибiйник шахти № 1-5-
бiс. Арештований 20 червня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 
з воєнним станом був етапований углиб країни, де 
пiзнiше не виявлений. 15 березня 1948 року справу 
припинено за недоведенiстю протиправних дiй. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗВЄРЕВ Семен Iванович, 1906 р. 
народження, с. Лобачеве кол. Жовтенської сiльради 
Слов'яносербського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 649 
стрiлецького полку 411 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом 3 армiї 12 квiтня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 27 грудня 
1946 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР вирок скасовано, справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1969 роцi.    

ЗВЄРЕВА Олена Василiвна, 1914 р. 
народження, с. Бобринець Кiровського р-ну 
Одеської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Красний Луч, без певного мiсця 
роботи. Особливою 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 1959 роцi.    

ЗВИЧАЙНИЙ Олександр Iванович, 1928 р. 
народження, х. Єфремово-Степановка, 
Калушкiнський р-н Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, школяр. Арештований 16 сiчня 1943 
року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 30 
липня 1943 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ЗВIНГЕВИЧ Єва Християнiвна, 1890 р. 
народження, Латвiя, латишка, освiта початкова. 
Проживала в м. Луганську, пiдсобна робiтниця 
магазину "Гастроном". Арештована 26 жовтня 1941 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 
листопада 1941 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЗВIНГЕВИЧ Фрiдрiх Генрiхович, 1882 р. 
народження, Латвiя, латиш, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, юрисконсульт з-ду iм. 
Рудя. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 12 сiчня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 14 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1968 роцi.    

ЗВIРЯКА Антон Iллiч, 1875 (1885) р. 
народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник шкiряного з-ду. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗВIРЯКА Архип Федорович, 1892 р. 
народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Бiлоскелювате Краснодонського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Крупської. Арештований 6 жовтня 1941 
року за звинуваченням в антирадянських 
висловлюваннях. 13 липня 1942 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом Приволзького вiйськового 
округу, Росiйська Федерацiя. Реабiлiтований у 1942 
роцi.    

ЗВIРЯКА Максим Єгорович, 1891 р. 
народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, не працював. Вiйськовим трибуналом 
59 стрiлецької дивiзiї 14 березня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗВIРЯКА Михайло Павлович, 1901 р. 
народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, тесляр к-пу "12 рокiв Жовтня". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗВОЗНИКОВ Федiр Михайлович, 1906 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
росiянин, освiта середня. Вiйськовослужбовець, 
начальник вiддiлу вiйськового складу № 63. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 11 
вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЗВОЛIНСЬКИЙ Франц Станiславович, 
1902 р. народження, с. Постолiвка Сатанiвського р-
ну Кам'янець-Подiльської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Верхня Покровка 
Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу iм. К. 
Маркса. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    
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ЗВОЛIНСЬКИЙ Франц Фелiксович, 1908 р. 
народження, с. Канiвка Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Молотова. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 22 лютого 1938 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗВОНКОВСЬКИЙ Роман Iванович, 1910 р. 
народження, с. Стара Гутиська Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Тецьке Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Шевченка. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
22 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗВЯГIН Афанасiй Якимович, 1891 р. 
народження, м. Запорiжжя, росiянин, освiта 
середня. Проживав у м. Луганську, художник артiлi 
"Промпобут". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗВЯГIН Павло Якимович, 1888 р. 
народження, смт Ногайськ Запорiзької обл., 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, завiдуючий будiвельним вiддiлом 
мiськкомунгоспу. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 12 жовтня 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1968 роцi.    

ЗВЯГIНЦЕВ Антон Данилович, 1896 р. 
народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Родакове Слов'яносербського р-ну, тесляр зал.ст. 
Родакове. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЗВЯГIНЦЕВ Василь Данилович, 1905 р. 
народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Суходiл 
Слов'яносербського р-ну, робiтник транспортного 
цеху Луганського з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗВЯГIНЦЕВ Олексiй Терентiйович, 1922 р. 
народження, с. Закрутьє Iвановського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, 
коногон шахти № 4. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької обл. 4 серпня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЗВЯГIНЦЕВ Якiв Данилович, 1889 (1892) р. 
народження, с. Суходiл Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Родакове Слов'яносербського р-ну, муляр-
приватник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗВЯГIНЦЕВ Якiв Сергiйович, 1911 р. 
народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Родакове Слов'яносербського р-ну, електрозварник 
вiдновлювального поїзда № 4. Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 29 серпня 1950 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ЗГОДНИКОВ Євграф Миколайович, 1899 
р. народження, с. Бараничеве Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бараничевому, колгоспник к-пу iм. Шевченка. 
Арештований 18 квiтня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, що в ходi 
слiдства не було доведено. 18 червня 1933 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗГОННИКОВ Дмитро Олександрович, 
1903 р. народження, с. Бараничеве Троїцького р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у 
Бараничевому, робiтник шевської майстернi. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 квiтня 
1944 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЗГОННИКОВ Олександр Захарович, 1902 
р. народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-
ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, шофер при штабi 9 
механiзованого корпусу. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 29 сiчня 1944 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЗДИБЕЛЬ Войцех Йосипович, 1877 р. 
народження, с. Шаровечка Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у кол.с. Одарiвка Арапiвської сiльради Троїцького 
р-ну, колгоспник к-пу iм. Яковлєва. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 20 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗДИБЕЛЬ Iван Мартинович, 1899 р. 
народження, с. Шаровечка Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Iллiнка Троїцького р-ну, тесляр к-пу "Шлях до 
соцiалiзму". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЗДИБЕЛЬ Казимир Войцехович, 1918 р. 
народження, с. Шаровечка Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта н/середня. Проживав 
у кол.с. Одарiвка Арапiвської сiльради Троїцького 
р-ну, колгоспник к-пу "20 рокiв Жовтневої 
революцiї". Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 
листопада 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЗДИБЕЛЬ Петро Войцехович, 1916 р. 
народження, с. Шаровечка Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у кол.с. Одарiвка Арапiвської сiльради Троїцького 
р-ну, садiвник к-пу "20 рокiв Жовтневої революцiї". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 5 
сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 

116 

ЗДОР Леонiд Олександрович, 1916 р. 
народження, смт Юр'ївка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
помiчник старшини 31 запасного танкового полку. 
Вiйськовим трибуналом Приволзького вiйськового 
округу, Росiйська Федерацiя, 5 сiчня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 26 червня 
1946 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР строк покарання знижено до 4 р. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗДОР Микола Калинович, 1920 р. 
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiльнонайманий кухар 
34 мотострiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 12 танкової бригади 8 квiтня 1947 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЗДОР Роман Сергiйович, 1891 р. 
народження, с. Новгородка, Одеська обл., 
українець, неписьменний. Проживав у м. 
Артемiвську Перевальського р-ну, лiсогон 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.    

ЗДОР Спиридон Кiндратович, 1873 р. 
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Зимогiр'ї, 
сторож городiв мешканцiв мiста. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗДОР Степан Кiндратович, 1891 р. 
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Зимогiр'ї, 
облiковець к-пу "Великий перелом". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 серпня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕГАУС Євген Рiчардович, 1912 р. 
народження, м. Одеса, нiмець, освiта н/середня. 
Проживав у с. Кримське Слов'яносербського р-ну, 
агент управлiння капiтального будiвництва 
Рубiжанського хiмкомбiнату. Арештований 1 
листопада 1933 року за звинуваченням у 
шпигунствi. 11 лютого 1934 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ЗЕГУЛЯ Iван Прохорович, 1884 р. 
народження, с. Риб'янцеве Новопсковського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у смт 
Георгiївка Лутугинського р-ну, возiй шахти 
облмiсцевпрому. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕЙБЕЛЬ Андрiй Людвiгович, 1915 р. 
народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, помiчник шофера 
к-пу "Рот Фронт". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЗЕЙБЕЛЬ Вiльгельм Вiльгельмович, 1914 
р. народження, с. Переможне Новоайдарського р-
ну, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Переможному, колгоспник к-пу iм. К. Лiбкнехта. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ЗЕЙБЕЛЬ Георгiй Християнович, 1904 р. 
народження, кол.к.Грекове-Єлизаветинська 
Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, колгоспник к-пу "13-а рiчниця 
Жовтня". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЗЕЙБЕЛЬ Густав Iванович, 1911 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
нiмець, неписьменний. Проживав в Iванiвцi, 
колгоспник к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ЗЕЙБЕЛЬ Iван Вiльгельмович, 1904 р. 
народження, с. Переможне Новоайдарського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Переможному, колгоспник к-пу iм. К. Лiбкнехта. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕЙБЕЛЬ Iван Iванович, 1886 р. 
народження, к. Нейгейм, Донецька обл., нiмець, 
освiта середня. Проживав у с. Бурчак-Михайлiвка 
Станично-Луганського р-ну, вчитель сiльської 
школи. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕЙБЕЛЬ Iван Iванович, 1897 р. 
народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
колгоспник к-пу "Роте Фане". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 25 серпня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ЗЕЙБЕЛЬ Iван Леонгардович, 1892 р. 
народження, с. Переможне Новоайдарського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
не працював. Луганським обласним судом 24 
вересня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕЙБЕЛЬ Карл Iванович, 1900 р. 
народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу 
"Червона хвиля". Луганським обласним судом 10 
вересня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЗЕЙБЕЛЬ Микола Християнович, 1903 р. 
народження, х. Луговий, Волноваський р-н 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Луганську, робiтник з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Репресований двiчi. 22 квiтня 1935 року 
арештований за звинуваченням в 
контрреволюцiйнiй агiтацiї. 18 липня 1936 року 
справу припинено за недоведенiстю протиправних 
дiй, з-пiд варти звiльнений. 9 вересня 1942 року 
Особливою нарадою при НКВС СРСР засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1936 i 1989 роках.   

ЗЕЙБЕЛЬ Олександр Вiльгельмович, 1911 
р. народження, кол.к. Грекове-Єлизаветинська 
Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, колгоспник к-пу "13-а рiчниця 
Жовтня". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 12 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЗЕЙБЕЛЬ Олександр Iванович, 1897 р. 
народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
вантажник зал.ст. Штерiвка. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 4 березня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 1 квiтня 
1938 року. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЗЕЙБЕЛЬ Олександр Людвiгович, 1900 р. 
народження, с. Любиме Свердловської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у Любимому, 
колгоспник к-пу "Рот Фронт". "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 28 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ЗЕЙБЕЛЬ Олександр Якович, 1907 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 9 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЗЕЙБЕЛЬ Федiр Iванович, 1900 р. 
народження, Донецька обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у смт Iванiвка 
Антрацитiвського р-ну, кочегар зал.ст. 
Криндачiвка. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
29 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 2 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЗЕЙБЕЛЬ Християн Вiльгельмович, 1897 
р. народження, кол.к. Грекове-Єлизаветинська 
Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, коваль к-пу "13-а рiчниця Жовтня". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 21 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЗЕЙБЕЛЬ Християн Людвiгович, 1912 р. 
народження, с. Любиме Свердловської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у Любимому, 
шофер к-пу "Рот Фронт". Арештований 23 лютого 
1938 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. Рiшення у справi 
немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЗЕЙБЕЛЬ Якiв Iванович, 1883 р. 
народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, сторож к-пу 
"Червона хвиля". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЗЕЙДЛЕР-КЕЛЛЕР Павлина 
Фердiнандiвна, 1901 р. народження, Нiмеччина, 
нiмкеня, освiта початкова. Проживала в м. 
Луганську, копiювальниця конструкторського бюро 
з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештована 12 
вересня 1937 року як член сім’ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Рiшення у 
справi немає.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЗЕЙЛЕР Едуард Августович, 1906 р. 
народження, м. Луганськ, 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.   Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕЛЕНIН Павло Христофорович, 1900 р. 
народження, м. Алчевськ, українець, освiта 
початкова. Проживав в Алчевську, тiстороб 
хлiбозаводу № 1. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької обл. 26 серпня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗЕЛЕНКО Iван Iллiч, 1895 р. народження, 
Польща, українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Володарськ Свердловської мiськради, коногон 
шахти iм. Володарського. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕЛЕНКОВ Василь Леонтiйович, 1898 р. 
народження, х. Калмиков, Мигулiнський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Iзварине 
Краснодонської мiськради, робiтник житлового 
вiддiлу тресту "Краснодонвугiлля". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЗЕЛЕНКОВ Петро Якович, 1911 р. 
народження, х. Захаровський, Вешенський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Вишневе 
Старобiльського р-ну, тракторист радгоспу iм. 
Шевченка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 
жовтня 1943 року ухвалено постанову про вислання 
за межi України. Реабiлiтований у 1991 роцi.    
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ЗЕЛЕНКОВ Степан Леонтiйович, 1899 р. 
народження, х. Калмиков, Мигулiнський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Iзварине 
Краснодонської мiськради, возiй Краснодонського 
змiшторгу. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
14 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 29 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЗЕЛЕННИКОВ Арсентiй Васильович, 1894 
р. народження, Румунiя, росiянин, освiта початкова.  
Член ВКП(б) у 1918-1937 рр. Проживав у с. Свiтле 
Старобiльського р-ну, директор зернорадгоспу iм. 
Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
31 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЗЕЛЕНСЬКА Антонiна Василiвна, 1920 р. 
народження, м. Кремiнна, українка, освiта 
н/середня. Проживала в Кремiннiй, товарний касир 
зал.ст. Кремiнна. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 21 травня 1943 року засуджена 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1991 
роцi.    

ЗЕЛЕНСЬКА Катерина Петрiвна, 1921 р. 
народження, с. Кiндрашiвка Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Лисичанську, робiтниця склозаводу 
"Пролетар". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 3 сiчня 1954 року засуджена до 15 
р. позбавлення волi. 21 серпня 1954 року 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
справу повернено на дослiдування. 21 березня 1955 
року справу припинено, з ув'язнення звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.   

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Андрiй Володимирович, 
1899 р. народження, с. Павленкове 
Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Павленковому, селянин-одноосiбник. 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 7 квiтня 1930 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Вiтольд В'ячеславович, 
1885 р. народження, с. Гришине Бахмутського 
повiту Катеринославської губернiї, поляк, освiта 
н/вища. Проживав у м. Рубiжне, завiдуючий 
вiддiлом постачання вiддiлу капiтального 
будiвництва хiмкомбiнату. Арештований 12 грудня 
1932 року за звинуваченням у шпигунствi. 5 сiчня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Володимир Григорович, 
1867 р. народження, с. Павленкове 
Новопсковського р-ну, українець, неписьменний. 
Проживав у Павленковому, селянин-одноосiбник. 
Арештований 28 лютого 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 квiтня 
1930 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Володимир Михайлович, 
1913 р. народження, м. Павлоград 
Днiпропетровської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у смт Сiмейкине Краснодонського р-ну, 
контролер-тарифiкатор вагонної дiльницi зал.ст. 
Сiмейкине. Арештований 19 лютого 1938 року за 
звинуваченням у пiдривнiй роботi на залiзничному 
транспортi. 19 квiтня 1938 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Гнат Григорович, 1872 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, 
неписьменний. Проживав у кол.с. Водяне 
Краснорiченської селищної Ради Кремiнського р-
ну, без певних занять. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 4 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Єфрем Андрiйович, 1888 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Новодружеську 
Лисичанської мiськради, iнструментальник 
механiчних майстерень тресту "Шахтобуд". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Iван Фадейович, 1887 р. 
народження, с. Великомихайлiвка, 
Днiпропетровська обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Iллiнка Троїцького р-ну, коваль к-пу 
"Шлях до соцiалiзму". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 2 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Йосип Iванович, 1863 р. 
народження, с. Мар'янiвська-Гута Баранiвського р-
ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, 
колгоспник к-пу "Ленiнське поле". Арештований 24 
жовтня 1937 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Кузьма Степанович, 1893 р. 
народження, с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Розсохувате Маркiвського р-ну, селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 1 серпня 1932 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Максим Микитович, 1928 
р. народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Робiтник Пiвнiчно-Донецької залiзницi. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Рязанської 
обл., Росiйська Федерацiя, 29 березня 1945 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1967 роцi.    

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Микита Якович, 1901 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, робiтник 
контори "Заготзерно". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 22 вересня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1967 роцi.    
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ Михайло Григорович, 1885 
р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, робiтник зал.ст. 
Кремiнна. 15 лютого 1936 року відібрано підписку 
про невиїзд: звинувачувався в антирадянськiй 
агiтацiї. 15 березня 1936 року справу припинено, 
підписку анульовано. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Никифор Петрович, 1898 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
23 вересня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Олексiй Оксенович, 1897 р. 
народження, с. Морозiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий полкової батареї 857 стрiлецького полку. 
Вiйськовим трибуналом 294 стрiлецької дивiзiї 20 
травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Павло Андрiйович, 1887 р. 
народження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Новотошкiвське Кiровської мiськради, черговий 
зал.ст. Сифонна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Павло Онисимович, 1913 р. 
народження, с. Титарiвка Писаревського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, їздовий 
штабу 25 окремої стрiлецької бригади. До призову 
проживав у м. Луганську. Вiйськовим трибуналом 
25 окремої стрiлецької бригади 2 квiтня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. 19 квiтня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом Волховського фронту 
розстрiл замiнено 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Сигiзмунд Фелiксович, 
1919 р. народження, с. Мар'янiвка Баранiвського р-
ну Вiнницької обл., поляк, освіта вища. Проживав у 
смт Бiлокуракине, вчитель селищної школи. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Стефан Антонович, 1896 р. 
народження, с. Михайлiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
радгоспу "Пролетар" Попаснянського р-ну, 
робiтник радгоспу. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Тимофiй Карлович, 1861 р. 
народження, м. Iзяслав Вiнницької обл., поляк, 
освiта початкова. Проживав у с. Зелекiвка 
Бiловодського р-ну, сторож к-пу "Червона нива". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Федiр Тимофiйович, 1914 р. 
народження, с. Видумка Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, швець к-пу 
"Червона нива". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу.   Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Харитон Михайлович, 1878 
р. народження, м. Куп'янськ Харкiвської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Сватове, пенсiонер, iнвалiд. Арештований 20 
березня 1938 року за звинуваченням в 
контрреволюцiйнiй дiяльностi. 7 грудня 1938 року 
справу припинено за недостатнiстю даних для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Якiв Артемович, 1888 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, чернець. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 12 квiтня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕЛЕРКРАУТ (ЗЕЛЬКРАУТ) Шулiм 
Iсакович, 1917 р. народження, Перемишлянський 
р-н Львiвської обл., єврей, освiта середня. 
Проживав у м. Мiусинську Краснолуцької 
мiськради, бригадир вантажникiв Штерiвської 
ДРЕС. Арештований 21 серпня 1945 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 
листопада 1945 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ЗЕЛЕЦЬКИЙ Мечислав Владиславович, 
1910 р. народження, м. Бар Вiнницької обл., поляк, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
вибiйник шахти iм. Iллiча. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 16 сiчня 1938 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЗЕЛИК Iван Кир'янович, 1872 р. 
народження, с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Зелекiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 4 березня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

ЗЕЛИК Сергiй Єфремович, 1883 р. 
народження, с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Зелекiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 9 квiтня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗЕЛIКАТ Франц Давидович, 1899 р. 
народження, Нiмеччина, нiмець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Первомайську, майстер шахти iм. 
Любченка. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 4 листопада 1937 року висланий за 
межi СРСР. Реабiлiтований у 1992 роцi.    
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ЗЕЛIНСЬКА Людмила Фелiксiвна, 1911 р. 
народження, с. Мар'янiвка Баранiвського р-ну 
Житомирської обл., полька, освiта середня. 
Проживала в с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, 
вчителька сiльської школи. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Донецької обл. 2 травня 1943 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1990 роцi.    

ЗЕЛIНСЬКИЙ (ЗЕЛЕНСЬКИЙ) Йосип 
Тимофiйович, 1902 р. народження, с. Печанiвка 
Дзержинського р-ну Житомирської обл., українець, 
освiта вища. Проживав у м. Старобiльську, 
заступник директора Старобiльського 
вчительського iнституту. Арештований 2 лютого 
1944 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 21 вересня 1944 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного.  Реабiлiтований 
у 1995 роцi.    

ЗЕЛIНСЬКИЙ Казимир Йосипович, 1905 р. 
народження, с. Мар'янiвка Баранiвського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта н/середня. Проживав у 
с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, рахiвник к-пу 
"Ленiнське поле". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЗЕЛIНСЬКИЙ Леонiд Сигiзмундович, 1918 
р. народження, с. Сторониче Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта н/середня. 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.    

ЗЕЛIНСЬКИЙ Сигiзмунд Адамович, 1883 
р. народження, с. Боровиця Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Брусiвка Бiловодського р-ну, техпрацiвник 
райвиконкому. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЗЕЛIНСЬКИЙ (ЗЕЛЕНСЬКИЙ) Станiслав 
Цезарович, 1909 р. народження, с. Борисiв 
Плужнянського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у кол.с. Перепечаєве 
Танюшiвської сiльради Новопсковського р-ну, 
коваль к-пу iм. Р. Люксембург. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗЕЛIНСЬКИЙ Фелiкс Iванович, 1875 р. 
народження, с. Мар'янiвка Баранiвського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-
пу "Ленiнське поле". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 22 лютого 1938 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕЛIХ Євген Якович, 1898 р. народження, с. 
Верхньокам'янка Попаснянського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
кучер кiнного двору шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

ЗЕЛЬ Асаф Карлович, 1896 р. народження, 
с. Солодирi Пулинського р-ну Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Демино-
Олександрiвка Троїцького р-ну, тесляр к-пу iм. 
"Правды". Донецьким обласним судом 10 березня 
1936 року засуджений до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ЗЕЛЬ Йонатан Юлiусович, 1906 р. 
народження, с. Недбаївка Новоград-Волинського р-
ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Тепле Станично-Луганського р-ну, 
комiрник к-пу iм. Литвинова. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 28 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 25 сiчня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕЛЬ Микола Пилипович, 1891 р. 
народження, к. Неймунталь Пришибського р-ну 
Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, коваль вагоноремонтного 
з-ду. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 
24 березня 1939 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. 28 травня 1939 року Залiзничною 
колегiєю Верховного суду СРСР вирок скасовано, 
справу припинено за недоведенiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1939 роцi.    

ЗЕЛЬ Рудольф Юлiусович, 1905 р. 
народження, с. Вироби Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у кол.с. Журавка Бондарiвської сiльради 
Маркiвського р-ну, рахiвник к-пу "Червона 
Журавка". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 
квiтня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЗЕЛЬВIН Мойсей Якович, 1896 р. 
народження, с. Серебрянка Попаснянського р-ну 
(згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), єврей, 
освiта вища. Проживав у м. Антрацитi, головний 
iнженер тресту "Боковоантрацит". Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР 31 жовтня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1956 роцi.    

ЗЕЛЬМАН Григорiй Лазарович, 1899 р. 
народження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-
ну, єврей, освiта початкова.  Член ВКП(б) у 1930-
1936 рр. Проживав у м. Попасна, виконроб на 
будiвництвi вагоноремонтного з-ду. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 4 червня 1937 року 
ухвалено постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЗЕМА Iван Якович, 1901 р. народження, с. 
Скаргiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, тесляр 
вiддiлу капiтального будiвництва склозаводу 
"Пролетар". Луганським обласним судом 25 
вересня 1939 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    
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ЗЕМБА Iван Степанович, 1897 р. 
народження, с. Канiвка Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Молотова. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗЕМБА Йосип Iванович, 1892 р. 
народження, Польща, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, не працював. 
Арештований 3 лютого 1920 року за звинуваченням 
в антирадянських дiях. 11 лютого 1920 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЗЕМБИЦЬКИЙ Болеслав Вiкентiйович, 
1909 р. народження, смт Городок Городоцького р-
ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiлокуракине, робiтник на 
будiвництвi залiзничної магiстралi Москва-Донбас. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 
сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕМБИЦЬКИЙ Йосип Семенович, 1912 р. 
народження, смт Городок Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Голубiвка Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Жовтневої революцiї. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕМБИЦЬКИЙ Мар'ян Семенович, 1889 р. 
народження, смт Городок Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Климiвка Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу 
"Зоря комунiзму". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 19 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЗЕМЕЛЬКО Iван Григорович, 1924 р. 
народження, с. Булгакiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта н/вища. Проживав у Булгакiвцi, 
експедитор радгоспу "Прогрес". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 13 жовтня 1943 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЗЕМЗЕРОВ Iван Миколайович, 1896 р. 
народження, с. Перкiно Сосновського р-ну 
Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
робiтник ковальсько-пресового цеху з-ду iм.  
Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 16 березня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗЕМЛЕР Фердiнанд Федорович, 1906 р. 
народження, с. Генрiхiвка Мархлевського р-ну 
Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Вiльшани Троїцького р-ну, 
колгоспник к-пу "Паркомуна". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ЗЕМЛЯКОВ Вiктор Федорович, 1925 р. 
народження, м. Рибiнськ Ярославської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Старобiльську, шофер. Вiйськовим 
трибуналом Українського округу 24 квiтня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗЕМЛЯКОВ Марко Полiкарпович, 1913 р. 
народження, с. Астахове Свердловської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав в 
Астаховому, колгоспник к-пу "2-а п'ятирiчка". 9 
лютого 1942 року Вiйськовим трибуналом 
вiйськової частини 1125 засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 23 березня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЗЕМЛЯКОВА Олена Федорiвна, 1908 р. 
народження, Херсонська губернiя, українка, освiта 
початкова. Проживала в с. Астахове Свердловської 
мiськради, колгоспниця к-пу "2-а п'ятирiчка". 25 
лютого 1942 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд як 
у дружини репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1994 роцi.   

ЗЕМЛЯНА Марiя Кирилiвна, 1907 р. 
народження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала в 
Миколаївцi, колгоспниця к-пу iм. Молотова. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
24 листопада 1945 року як член сiм'ї репресованого 
за звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЗЕМЛЯНА Наталiя Максимiвна, 1913 р. 
народження, м. Гiрське Первомайської мiськради, 
українка, освiта початкова. Проживала в Гiрському, 
санiтарка мiської лiкарнi. Донецьким обласним 
судом 2 лютого 1937 року засуджена до 4 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1974 роцi.    

ЗЕМЛЯНИЙ Дмитро Тихонович, 1895 р. 
народження, с. Астахове Свердловської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав в 
Астаховому, колгоспник к-пу "2-а п'ятирiчка". 
Вiйськовим трибуналом 18 армiї 4 сiчня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 лютого 
1942 року. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ЗЕМЛЯНИЙ Микола Лаврентiйович, 1902 
р. народження, м. Красний Луч, українець, освiта 
середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 
мотострiлецького батальйону 11 танкової бригади. 
Вiйськовим трибуналом 50 армiї 11 липня 1942 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗЕМЛЯНИЙ Петро Кузьмич, 1923 р. 
народження, Попаснянський р-н, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 127 
стрiлецького полку 44 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом 1 армiї 24 червня 1943 
року засуджений до розстрiлу заочно. 15 липня 
1943 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1943 роцi.    
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ЗЕМЛЯНОВА Дар'я Семенiвна, 1901 р. 
народження, м. Луганськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в Луганську, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 8 червня 1942 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1990 роцi.    

ЗЕМЛЯНОВА Надiя Михайлiвна, 1922 р. 
народження, с. Семенiвка Олексiївського р-ну 
Харкiвської обл., українка, освiта н/вища. 
Проживала в м. Луганську, студентка Луганського 
педагогiчного iнституту. Арештована 18 лютого 
1943 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з 
нiмецькими окупантами. 11 квiтня 1943 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЗЕМЛЯНСЬКИЙ Олександр Григорович, 
1916 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, робiтник 
Рубiжанського хiмзаводу. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 3 вересня 1937 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗЕМЛЯНУХIН Iван Iванович, 1887 р. 
народження, х. Димков, Ростовська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, 
тваринник радгоспу "Хрустальний". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗЕМПЕЛЬ Адольф Готлiбович, 1904 р. 
народження, Новоград-Волинський р-н Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Боровеньки Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Червоної Армiї. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕМЦОВ Григорiй Тихонович, 1898 р. 
народження, ст-ця Распопінська Усть-
Медведицького р-ну Волгоградської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, робiтник шахти № 16-бiс. 
Судовою „трійкою” при Колегії ДПУ УРСР 14 
лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕМЦОВ Юхим Никифорович, 1873 р. 
народження, Моршанський р-н Тамбовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Красний Луч, не працював. 
Арештований 27 листопада 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 грудня 
1941 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗЕНIН Iван Сергiйович, 1899 р. народження, 
м. Золоте Первомайської мiськради, росiянин, 
освiта вища. Проживав у м. Стахановi, начальник 
планового вiддiлу шахти № 1-бiс. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 3 
листопада 1938 року засуджений до 15 р. 
позбавлення волi. 10 липня 1945 року Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР вирок скасовано, 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений.  
Реабiлiтований у 1945 роцi.    

ЗЕНКЕВИЧ Стефан Олександрович, 1886 
р. народження, с. Москалiвка Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта вища. Проживав 
у м. Рубiжне, завiдуючий кафедрою Рубiжанського 
хiмiко-технологiчного iнституту. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗЕНЦЕВ (ЗЕНЦОВ) Дмитро Руфович, 1895 
р. народження, с. Плотина Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Плотинi, колгоспник к-пу "Культура". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЗЕНЦЕВ Мамон Федосiйович, 1892 р. 
народження, с. Середньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Середньотеплому, колгоспник к-пу 
"Вранiшня зоря". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕНЦЕВ (ЗЕНЦОВ) Павло Руфович, 1908 
р. народження, с. Плотина Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Плотинi, колгоспник к-пу "Культура". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЗЕНЦЕВ Петро Матвiйович, 1894 р. 
народження, с. Середньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Середньотеплому, селянин-
одноосiбник. Колегiєю ОДПУ 18 сiчня 1930 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕНЦЕВ Савелiй Петрович, 1896 р. 
народження, с. Крепi Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Петрiвка Станично-Луганського р-ну, бухгалтер 
райспоживспiлки. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 17 березня 1942 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЗЕНЦЕВ Семен Якович, 1893 р. 
народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта середня. Проживав у Теплому, 
техпрацiвник райвиконкому. Арештований 10 
листопада 1930 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 21 грудня 1930 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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ЗЕНЦОВ Андрiй Юхимович, 1912 р. 
народження, с. Крепi Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Ровеньки, тракторист радгоспу iм. ХVI партз'їзду. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЗЕНЦОВ Василь Микитович, 1910 р. 
народження, с. Крепi Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Крепях, 
селянин-одноосiбник. Арештований 19 березня 
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 30 травня 1930 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

ЗЕНЦОВ Василь Михайлович, 1885 р. 
народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Верхнiй 
Мiнченок Станично-Луганського р-ну, iнструктор-
рахiвник Верхньотеплiвської МТС. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЗЕНЦОВ Василь Сидорович, 1914 р. 
народження, с. Плотина Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, курсант школи молодших 
лейтенантiв в м. Каменську Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 16 жовтня 1943 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗЕНЦОВ Георгiй (Єгор) Iванович, 1889 р. 
народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Крепi Станично-Луганського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Арештований 13 жовтня 
1929 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 27 листопада 1929 
року звiльнений з-пiд варти пiд пiдписку про 
невиїзд.  Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ЗЕНЦОВ Гнат Петрович, 1893 р. 
народження, с. Середньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, тесляр з-ду iм. Артема. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

ЗЕНЦОВ Григорiй Васильович, 1906 р. 
народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта вища. Проживав у м. Луганську, 
старший викладач педагогiчного iнституту. 
Репресований двiчi. Луганським обласним судом 22 
червня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. 9 жовтня 1941 року Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської областi засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1968 i 1967 
роках. 

ЗЕНЦОВ Матвiй Никодимович, 1877 р. 
народження, с. Нижня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, росiянин, неписьменний. 
Проживав у Нижнiй Вiльховiй, селянин-
одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 28 лютого 1931 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ЗЕНЦОВ Микола Олексiйович, 1910 р. 
народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Теплому, 
член артiлi "Єднання". Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 27 сiчня 1931 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗЕНЦОВ Роман Давидович, 1900 р. 
народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, завiдуючий складом взуттєвої фабрики. 
Арештований 25 жовтня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 31 
серпня 1944 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1944 
роцi.    

ЗЕНЦОВ Терентiй Улянович, 1889 р. 
народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Теплому, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 3 лютого 1930 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗЕНЦОВ Улян Васильович, 1869 р. 
народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Теплому, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Арештований 14 червня 1927 року за 
звинуваченням в контрреволюцiйнiй агiтацiї. 16 
вересня 1927 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР у 1930 
роцi висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ЗЕНЦОВА Наталiя Василiвна, 1923 р. 
народження, с. Верхнiй Мiнченок Станично-
Луганського р-ну, росiянка, освiта середня. 
Проживала у Верхньому Мiнченку, колгоспниця к-
пу "Нове життя". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 5 травня 1945 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1991 роцi.    

ЗЕНЦОВА Пелагiя Миколаївна, 1885 р. 
народження, с. Нижнiй Мiнченок Станично-
Луганського р-ну, українка, освiта початкова. 
Проживала в Нижньому Мiнченку, колгоспниця к-
пу "Нове життя". Вiйськовим трибуналом 
Уральського вiйськового округу, Росiйська 
Федерацiя, 26 жовтня 1943 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.    
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ЗЕРНИШКIН Михайло Павлович, 1902 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта вища.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
Луганську, змiнний iнженер старокотельного цеху 
з-ду iм. Жовтневої революцiї. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 20 жовтня 1935 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

ЗЕРНIЙ Iван Миронович, 1889 р. 
народження, с. Лiвобережна Сокiлка 
Кишенькiвського р-ну Полтавської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Тошкiвка 
Первомайської мiськради, пенсiонер. Вiйськовим 
трибуналом 32 району авiацiйного базування 6 
травня 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 28 травня 1942 року. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

ЗИБЦЕВ Володимир Федорович, 1909 р. 
народження, м. Гiрське Первомайської мiськради, 
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 16 окремої запасної стрiлецької бригади. 
Арештований 19 лютого 1942 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 6 травня 1942 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ЗИГУЛЯ Iван Якович, 1896 р. народження, 
с. Пiски Новопсковського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Пiсках, голова сiльради с. 
Закотне. Донецьким обласним судом 15 серпня 
1935 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗИГУЛЯ Кирило Трохимович, 1873 р. 
народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, тесляр шахти iм. Артема. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЗИГУЛЯ Кирило Якович, 1889 р. 
народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у м. Стахановi, 
вантажник шахти № 1-бiс "Криворiжжя". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

ЗИГУЛЯ Тимофiй Якович, 1887 р. 
народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Караяшнику, селянин-одноосiбник. Арештований 
19 травня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 15 липня 1933 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

ЗИКЄЄВ Михайло Васильович, 1910 р. 
народження, м. Ясинувата Донецької обл., 
росiянин, освiта вища. Проживав у м. Луганську, 
начальник металургiйного цеху з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Арештований 15 травня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 16 лютого 1939 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗИКIН Євген Антонович, 1900 р. 
народження, м. Єнакiєве Донецької обл., росiянин, 
освiта вища.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Алчевську, начальник змiни 
мартенiвського цеху з-ду iм. Ворошилова. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 1 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 2 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

ЗИКРАНЬОВ Логвин Дмитрович, 1882 р. 
народження, с. Кам'янка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, 
колгоспник к-пу "КIМ". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗИМА Анна Пантелiївна, 1908 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в м. 
Стахановi, не працювала. Арештована 25 травня 
1938 року як дружина репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини, а також за 
пiдозрою в антирадянськiй дiяльностi. У ходi 
слiдства звинувачення не було доведено, 12 грудня 
1938 року справу припинено. Реабiлiтована у 1938 
роцi.  

ЗИМА Вiктор Iванович, 1906 р. народження, 
с. Покровське Артемiвського р-ну Донецької обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, заступник редактора мiської газети 
"Путь Серго". Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР 29 березня 1938 року засуджений до 15 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЗИМА Павло Архипович, 1900 р. 
народження, с. Мищенки Хорольського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, тесляр "Вiйськбуду". 
Арештований 19 липня 1933 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 11 листопада 1933 року 
справу припинено. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗИМАРЕВ Вiктор Власович, 1925 р. 
народження, м. Золоте Первомайської мiськради, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
їздовий 189 стрiлецького полку 61 стрiлецької 
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 6 стрiлецького 
корпусу 19 жовтня 1946 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЗИМIН Георгiй Власович, 1899 р. 
народження, с. Малий Суходiл Краснодонського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Малому 
Суходолi, монтер районної мережi зв'язку. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 листопада 
1943 року засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    
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ЗИМIН Георгiй Георгiйович, 1900 р. 
народження, х. Макаров, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/середня. Проживав у м. Первомайську, 
гiрничий майстер шахти "Альберт". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗИМIН Єгор Овсiйович, 1890 р. 
народження, с. Верхньошевирiвка Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Верхньошевирiвцi, рахiвник матерiального вiддiлу 
шахти iм. Чубаря. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 19 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗИМIН Iван Юхимович, 1909 р. 
народження, м. Стаханов, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 142 
полку внутрiшнiх вiйськ НКВС. Арештований 1 
грудня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 2 квiтня 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ЗИМIН Корнiй (Корнелiй) Овсiйович, 1887 
р. народження, с. Верхньошевирiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта середня. 
Проживав у Верхньошевирiвцi, селянин-
одноосiбник. Репресований чотири рази. 16 жовтня 
1930 року, 14 грудня 1932 року, 22 квiтня 1935 року 
пiддавався арештам за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 28 листопада 1930 року, 10 
лютого 1933 року, 17 липня 1935 року справи було 
припинено за недоведенiстю звинувачення i 
вiдсутнiстю складу злочину. 27 вересня 1937 року 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994, 1935 i 1989 роках. 

ЗИМIН Митрофан Власович, 1896 р. 
народження, с. Малий Суходiл Краснодонського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, мастильник вагонiв транспортного 
цеху тресту "Краснодонвугiлля". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

ЗИМIН Федiр Михайлович, 1909 р. 
народження, м. Таганрог Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Антрацитi, 
майстер шахти № 3-4. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 23 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗИМНIЙ Антон Петрович, 1888 р. 
народження, с. Сатанiвка Сатанiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м. Золоте Первомайської мiськради, чорнороб 
цегельного з-ду. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1972 роцi.    

ЗИМНIЙ Блажко Петрович, 1881 (1883) р. 
народження, с. Сатанiвка Сатанiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну, сторож к-
пу iм. Шевченка. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗИМНIЙ Франц Михайлович, 1874 р. 
народження, с. Сатанiвка Сатанiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Цiлуйкове Бiлокуракинського р-ну, тваринник 
к-пу "Правда". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗИМНIЙ Юлiй Францович, 1912 р. 
народження, с. Сатанiвка Сатанiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Цiлуйкове Бiлокуракинського р-ну, помiчник 
комбайнера к-пу "Правда". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЗИНОВ'ЄВ Андрiй Миколайович, 1910 р. 
народження, с. Волкове Боброводворського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
вибiйник шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 11 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЗИНОВ'ЄВ Микола Iванович, 1902 р. 
народження, с. Кобцево Скороднянського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
вантажник "Союзтрансу". Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 27 березня 1933 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗИНОВ'ЄВ Олександр Олександрович, 
1895 р. народження, м. Саратов, Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав у 
м. Луганську, бухгалтер трубного цеху з-ду iм. 
Артема. Репресований двiчi. 13 жовтня 1930 року  i 
25 жовтня 1941 року був арештований за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, яке в ходi 
слiдства не було доведено. Справи припинено 8 
березня 1931 року i 10 травня 1943 року. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1943 роках. 

ЗИНОВ'ЄВ Олексiй Дмитрович, 1912 р. 
народження, с. Кобцево Скороднянського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Гiрське 
Первомайської мiськради, робiтник шахти № 1-2 
"Гiрська". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1968 роцi.   

ЗИНОВ'ЄВ Панас Семенович, 1914 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 706 
автобатальйону 12 армiї. Вiйськовим трибуналом 
Тбiлiського гарнiзону, Грузинська РСР, 16 вересня 
1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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          ЗИНОВ'ЄВ Трохим Сергiйович, 1911 р. 
народження, с. Волково Боброводворського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
неписьменний. Проживав у м. Лисичанську, 
вибiйник шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 11 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЗИНОВ'ЄВ Якiв Павлович, 1897 р. 
народження, с. Медвежанка Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Георгiївка Лутугинського р-ну, механiк шахти 
"Червоний Жовтень". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 10 вересня 1937 року засуджений до 5 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ЗIБАРОВ (ЗIБОРОВ) Федiр Гаврилович, 
1885 р. народження, с. Карташовка 
Долгоруковського р-ну Орловської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Стахановi, 
начальник дiльницi вiддiлу капiтальних робiт 
шахти № 4-2-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 29 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗIБЕРЕВ (ЗIБОРОВ) Матвiй Самiйлович, 
1914 р. народження, с. Трубеж Обоянського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Новозванівка 
Попаснянського р-ну, колгоспник к-пу ім. 
Ворошилова. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС 
Луганської обл. 25 вересня 1944 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 
році. 

ЗIБЕРТ Володимир Генрiхович, 1912 р. 
народження, с. Трудове Новоайдарського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 145 будiвельного батальйону. Вiйськовим 
трибуналом 1 стрiлецького корпусу 13 квiтня 1937 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЗIБЕРТ Микола Олександрович, 1916 р. 
народження, с-ще Азарiвка Лутугинського р-ну, 
нiмець. Проживав в Азарiвцi, колгоспник к-пу iм. 
Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 
листопада 1942 року визнаний соцiально 
небезпечним елементом i засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗIБЕРТ Олександр Готфрiдович, 1890 р. 
народження, к. Староротовка Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Азарiвка 
Лутугинського р-ну, конюх к-пу iм. Тельмана. 
Репресований двiчi. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого 1934 року ухвалено 
рiшення про вислання на 3 р. за межi України. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
в обох справах у 1989 роцi.    

ЗIБЕРТ Олександр Олександрович, 1920 р. 
народження, с-ще Азарiвка Лутугинського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав в Азарiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Тельмана. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗIБЕРТ Фердiнанд Едуардович, 1897 р. 
народження, Люксембурзький р-н Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Першозванiвка Лутугинського р-ну, робiтник 
зал.ст. Пристєнок. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ЗIВЕРТ Август Адольфович, 1901 р. 
народження, к. Старовiкторiвка Баранiвського р-ну 
Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
тесляр к-пу iм. Будьонного. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 24 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗIВЕРТ Вiльгельм Вiльгельмович, 1886 р. 
народження, Новоград-Волинський р-н Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Тепле 
Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Литвинова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗIВЕРТ Евальд Готфрiдович, 1903 р. 
народження, с. Новороманiвка Новоград-
Волинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав 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.    

ЗIВЕРТ Емiль Готфрiдович, 1890 р. 
народження, с. Новороманiвка Новоград-
Волинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Коченове Троїцького р-
ну, колгоспник к-пу "Ленiнський шлях". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЗIВЕРТ Олександр Фрiдрiхович, 1901 р. 
народження, с. Владин Мархлевського р-ну 
Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Вiвчарове Троїцького р-ну, селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1969 роцi.    

ЗIВЕРТ Фрiдрiх Фрiдрiхович, 1907 р. 
народження, с. Владин Мархлевського р-ну 
Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Вiвчарове Троїцького р-ну, тесляр-
приватник. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЗIКС Данило Iванович, 1891 р. народження, 
с. Староолександрiвка Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Гончарiвка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Вiльне життя". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗIКС Фрiдрiх Фрiдрiхович, 1893 р. 
народження, с. Олександрiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Гончарiвка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Постишева. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗIЛIНСЬКИЙ Кузьма Антонович, 1912 р. 
народження, с. Юридика Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, 
колгоспник к-пу "Червоний партизан". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 24 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗIМАН Готфрiд Генрiхович, 1902 р. 
народження, с. Мальованка Шепетiвського р-ну 
Вiнницької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Первомайську, вантажник шахти № 
30-35. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗIМБИЦЬКИЙ Йосип Петрович, 1905 р. 
народження, смт Городок Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м. Сватове, вантажник "Донтрансу". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1968 
роцi. 

ЗIМБИЦЬКИЙ Франц Iванович, 1909 р. 
народження, с. Потереба Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Валуйське Станично-Луганського р-ну, 
колгоспник к-пу "Свiй труд". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1972 
роцi.    

ЗIН Фiл Жанович, 1909 р. народження, с. 
Вишнiвчик Кам'янець-Подiльського р-ну 
Кам'янець-Подiльської обл., нiмець, освiта середня. 
Проживав у м. Стахановi, комiрник мiської лiкарнi. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

ЗIНАКОВ Герасим Iванович, 1895 р. 
народження, с. Тереби Рославльського р-ну 
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, 
крiпильник шахти № 33-37. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 22 
червня 1942 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗIНКЕВИЧ Якiв Петрович, 1907 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у смт Iзварине 
Краснодонської мiськради, десятник шахти № 7-8. 
Донецьким обласним судом 14 квiтня 1937 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗIНОВИЙ Iван Степанович, 1885 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, буфетник 
ресторану. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЗIНОВИЙ Кiндрат Лаврентiйович, 1875 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, 
неписьменний. Проживав у Кремiнний, тесляр-
приватник. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 29 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗIНОВИЙ Сергiй Павлович, 1904 р. 
народження, м. Горлiвка Донецької обл., українець, 
освiта середня.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Стахановi, третiй секретар 
мiськкому КП(б)У. Арештований 17 квiтня 1938 
року за звинуваченням у приналежностi до 
правотроцькiстської органiзацiї. 8 квiтня 1939 року  
виправданий Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу. Реабiлiтований у 1939 роцi.  

ЗIНОВИЙ Юхим Якович, 1892 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, лiсоруб 
Кремiнського лiсгоспу. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЗIНОВИЙ Якiв Якович, 1892 р. народження, 
м. Кремiнна, українець, освiта початкова. Проживав 
у Креміннiй, сторож Рубiжанської контори 
"Заготвовна". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
7 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗIНОВОЙ Григорiй Трохимович, 1892 р. 
народження, м. Кремiнна, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, тесляр 
Лисичанської контори тресту "Вуглерозвiдка". 
Арештований 18 вересня 1931 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйнiй органiзацiї. 25 листопада 1931 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення.  Реабiлiтований у 1931 роцi.    

ЗIНЧЕНКО Андрiй Дмитрович, 1906 р. 
народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
молодший сержант 248 армiйського механiзованого 
iнженерного батальйону. Вiйськовим трибуналом 8 
армiї 8 листопада 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЗIНЧЕНКО Андрiй Iванович, 1889 р. 
народження, с. Стрiльцiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Стрiльцiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 14 березня 1931 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    
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ЗIНЧЕНКО Антон Iудович, 1883 р. 
народження, с. Смолянинове Новоайдарського р-
ну, українець, неписьменний. Проживав у 
Смоляниновому, селянин-одноосiбник. 
Арештований 21 сiчня 1933 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 28 квiтня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗIНЧЕНКО Ганна Iванiвна, 1897 р. 
народження, с. Стрiльцiвка Мiловського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Стрiльцiвцi, колгоспниця к-пу iм. ХVШ партз'їзду. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
1 березня 1944 року вислана за межi України як 
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини.  Реабiлiтована у 1991 роцi.    
           ЗIНЧЕНКО Гарасим Антонович, 1881 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiловодську, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 16 серпня 
1929 року висланий на 3 р. за межi України. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 3 серпня 1933 року висланий на 3 р. за 
межi України. Реабiлiтований вiдповiдно у 1992 i 
1989 роках. 

ЗIНЧЕНКО Гнат Артемович, 1903 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
начальник штабу окремого батальйону зв'язку 92 
стрiлецької дивiзiї. Арештований 27 липня 1938 
року за звинуваченням у причетностi до 
вiйськового заколотку. 17 лютого 1940 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом 1 окремої 
Червонопрапорної армiї. Реабiлiтований у 1940 
роцi.    

ЗIНЧЕНКО Григорiй Андрiйович, 1911 р. 
народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Москвi, 
Росiйська Федерацiя, вiйськовослужбовець. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 листопада 
1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЗIНЧЕНКО Григорiй Гаврилович, 1892 р. 
народження, с. Смолянинове Новоайдарського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, не працював. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 8 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗIНЧЕНКО Дмитро Григорович, 1912 р. 
народження, с. Смолянинове Новоайдарського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, крiпильник шахти "Чорноморка". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

ЗIНЧЕНКО Дмитро Петрович, 1904 р. 
народження, с. Бугаївка Савинського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Луганську, токар з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗIНЧЕНКО Iван Архипович, 1891 р. 
народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Караяшнику, колгоспник к-пу iм. Сталiна. 
Донецьким обласним судом 1 липня 1935 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗIНЧЕНКО Iван Григорович, 1915 р. 
народження, с. Верхня Покровка Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, перебував на лiкуваннi у 
госпiталi № 1597. Вiйськовим трибуналом 5 армiї 4 
березня 1944 року засуджений до розстрiлу. 17 
березня 1944 року Вiйськовим трибуналом 2-го 
Українського фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗIНЧЕНКО Iван Никанорович, 1896 р. 
народження, с. Шарiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Шарiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Сталiна. Донецьким обласним 
судом 9 вересня 1937 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗIНЧЕНКО Iван Никифорович, 1911 р. 
народження, с. Миколаївка Красноградського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, крiпильник шахти № 
7-8. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 
жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЗIНЧЕНКО Iван Павлович, 1918 р. 
народження, с. Шарiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Шарiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Молотова. Арештований 27 
лютого 1943 року за звинуваченням в тому, що пiд 
час окупацiї служив у полiцiї. 25 серпня 1944 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗIНЧЕНКО Iван Федотович, 1904 р. 
народження, с. Оленiвка Єнакiївського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, рахiвник контори шахти 
№ 1. Донецьким обласним судом 27 липня 1935 
року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗIНЧЕНКО Йосип Антонович, 1890 р. 
народження, х. Тарасiвка, Ленiнський р-н 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Перевальську, вибiйник шахти № 4. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 16 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЗIНЧЕНКО Кирило Iванович, 1897 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
Петрiвцi, робiтник електропiдстанцiї. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 27 сiчня 1931 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЗIНЧЕНКО Микола Якович, 1903 р. 
народження, с. Калинове-Борщувате 
Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Первомайську, вибiйник шахти 
"Альберт". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1962 роцi.    

ЗIНЧЕНКО Михайло Григорович, 1880 р. 
народження, с. Шарiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Шарiвцi, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Арештований 9 жовтня 1929 року за звинуваченням 
у здiйсненнi терористичного акту. 6 грудня 1929 
року виправданий Надзвичайною сесiєю 
Старобiльського окружного суду. 17 квiтня 1940 
року Особливою нарадою при НКВС СРСР 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований вiдповiдно у 1929 i 1989 роках. 

ЗIНЧЕНКО Михайло Дмитрович, 1900 р. 
народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, десятник шахти iм. Крупської. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

ЗIНЧЕНКО Михайло Павлович, 1913 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1015 
артилерiйського полку. Вiйськовим трибуналом 397 
стрiлецької дивiзiї 18 червня 1942 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 20 червня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1954 роцi.    

ЗIНЧЕНКО Омелян Сергiйович, 1911 р. 
народження, с. Стрiльцiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Стрiльцiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 14 березня 1931 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗIНЧЕНКО Петро Володимирович, 1898 р. 
народження, с. Шарiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Шарiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 1 березня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЗIНЧЕНКО Петро Павлович, 1900 р. 
народження, с. Ушня Менського р-ну Чернiгiвської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Успенка Лутугинського р-ну, касир контори шахти 
"Бiлянка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЗIНЧЕНКО Пилип Юхимович, 1885 р. 
народження, с. Шарiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у Шарiвцi, 
ветфельдшер к-пу iм. Молотова. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 25 листопада 1943 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗIНЧЕНКО Федiр Степанович, 1912 р. 
народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калмикiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 3 
листопада 1932 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗIНЧЕНКО Якiв Сидорович, 1889 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiлолуцьку, тесляр молочної ферми № 2 к-пу 
"Iскра". Арештований 10 серпня 1933 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйного угруповання. 3 березня 1934 
року справу припинено за недостатнiстю даних для 
притягнення до суду. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЗIНЧЕНКО Якiв Степанович, 1884 р. 
народження, с. Олександропiлля Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав в 
Олександропiллi, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 16 березня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗIНЧЕНКОВА Парасковiя Iванiвна, 1888 р. 
народження, с. Новомикiльське Мiловського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в с. Стрiльцiвка 
Мiловського р-ну, селянка-одноосiбниця. 
Арештована 26 березня 1935 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 15 травня 1935 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1935 роцi.    

ЗIНЧИК Михайло Григорович, 1898 р. 
народження, с. Кiзлiвка Чорнухинського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Свердловську, працював на 
оборонних роботах. Вiйськовим трибуналом 18 
армiї 5 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 25 грудня 1941 року. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

ЗIНЧУК Костянтин Йосипович, 1901 р. 
народження, с. Кошелiвка, Волинська обл., поляк, 
освiта початкова. Проживав у с. Тишкiвка 
Маркiвського р-ну, вагар к-пу "Змiна життя". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 31 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1968 роцi.    

ЗIНЧУК-КЛИМЧУК Петро Семенович, 
1889 р. народження, с. Бараннє-Улашанiвка 
Славутського р-ну Вiнницької обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у с. Медвежанка 
Свердловської мiськради, робiтник шахти № 33-37. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЗIНЧУК Яким Кононович, 1906 р. 
народження, с. Бараннє-Улашанiвка Славутського 
р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Пролетарський Ровенькiвської 
мiськради, робiтник вагонного цеху зал.ст. 
Картушине. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
19 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЗIНЬКIВСЬКИЙ Василь Григорович, 1925 
р. народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий. Вiйськовим трибуналом гарнiзону 
радянських вiйськ в м. Будапешті, Угорщина, 29 
квiтня 1947 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗIНЬКIВСЬКИЙ Василь Максимович, 1895 
р. народження, с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий. Вiйськовим трибуналом Волгоградського 
гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 8 лютого 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЗIНЬКIВСЬКИЙ Григорiй Денисович, 1902 
р. народження, с. Веселе Будьонновського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
913 полку. До призову проживав у м. Ровеньки. 
Вiйськовим трибуналом 244 стрiлецької дивiзiї 16 
липня 1944 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЗIНЬКIВСЬКИЙ Данило Митрофанович, 
1896 р. народження, с. Федорiвка 
Великоянисольського р-ну Донецької обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, завiдуючий райземвiддiлом. 
Донецьким обласним судом 19-23 жовтня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

ЗIНЬКIВСЬКИЙ Iван Михайлович, 1905 р. 
народження, с. Миколаївка Олександрiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Климiвка 
Бiлокуракинського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Арештований 27 квiтня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 липня 
1931 року справу припинено. Реабiлiтований у 1994 
роцi.   

ЗIНЬКIВСЬКИЙ Максим Порфирович, 
1899 р. народження, с. Чмирiвка Старобiльського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Чмирiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 8 вересня 1931 року висланий на 3 
р. за межi України. 29 грудня 1937 року "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗIНЬКIВСЬКИЙ Олександр Михайлович, 
1909 р. народження, с. Миколаївка 
Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Мiстки Сватiвського р-
ну, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 12 березня 1930 року засуджений до 5 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.    

ЗIНЬКОВ Йосип Федорович, 1901 р. 
народження, х. Ульяновський, Глубокинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Попiвка 
Краснодонського р-ну, сторож Будинку вiдпочинку 
тресту "Краснодонвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЗIПП Володимир Зiновiйович, 1909 р. 
народження, м. Сiмферополь, єврей, освiта середня. 
Проживав у м. Красний Луч, старший 
землевпорядник облуправлiння 
землевпорядкування. Арештований 17 червня 1938 
року за звинуваченням у шпигунствi. 18 грудня 
1938 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1938 роцi.    

ЗIППЕЛЬДТ Григорiй Петрович, 1893 р. 
народження, м. Орша, Бiлорусь, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Попасна, головний 
механiк Попаснянського склозаводу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЗIРКА Iван Федорович, 1906 р. народження, 
с. Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Боровеньках, робiтник 
шахти № 1-2 (м. Лисичанськ). Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 12 лютого 1944 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗIСМАН Семен Самiйлович, 1911 р. 
народження, м. Брянка, єврей, освiта вища. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 62 запасного 
стрiлецького полку 24 запасної стрiлецької 
бригади. Арештований 4 квiтня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 травня 
1943 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗIСС Монiк Адольфович, 1919 р. 
народження, Польща, єврей, освiта н/середня. 
Проживав у м. Стахановi, коногон шахти № 3-3-бiс. 
Луганським обласним судом 20 травня 1941 року 
засуджений до 2 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

 
ЗЛИВКА (ЗЛИВКО) Федот Павлович, 1885 

р. народження, с. Ковалiвка Зiнькiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Зоринську Перевальського р-ну, 
десятник шахти "Никанор". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 16 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЗЛИВКО Мефодiй Федотович, 1914 р. 
народження, с. Гарманiвка Сахновщинського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Зоринську Перевальського р-ну, 
вiдкатник шахти "Никанор". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЗЛОБIН Федiр Васильович, 1892 р. 
народження, с. Iловай-Бригадирське Козловського 
р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, iнструктор школи ФЗН. Арештований 
10 грудня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї, що в ходi слiдства не було 
доведено. 15 грудня 1932 року справу припинено. 
Реабiлiтований у 1932 роцi.   
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ЗЛОГОДУХОВ Федір Семенович, 1905 р. 
народження, х. Яновка, Матвєєво-Курганський р-н 
Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин, 
освіта початкова. Проживав у смт Кріпенський 
Антрацитівської міськради, завідуючий 
виробничою секцією шахти № 22-53. Судовою 
„трійкою” при Колегії ДПУ УРСР 7-8 березня 1933 
року засуджений до розстрілу. Страчений 24 
березня 1933 року. Реабілітований у 1989 році. 

ЗЛОДУШНИЙ Семен Остапович, 1894 р. 
народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Лутугине, робiтник кам'яного кар'єру. "Трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 27 лютого 1933 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗМIЄВСЬКА Лiдiя Павлiвна, 1915 р. 
народження, с. Лиманцi Снiгурiвського р-ну 
Миколаївської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Олександрiвську Артемiвської 
райради м. Луганська, друкарка райкому партiї. 
Арештована 27 березня 1943 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 15 березня 
1944 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована 
у 1944 роцi.    

ЗМIЄВСЬКИЙ Йосип Станiславович, 1897 
р. народження, с. Гута-Юстинiвка 
Червоноармiйського р-ну Київської обл., поляк, 
неписьменний. Проживав у с. Тарасiвка Троїцького 
р-ну, колгоспник к-пу iм. Ворошилова. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 24 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗМIЄВСЬКИЙ Оврам Петрович, 1905 р. 
народження, с. Кошелiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Кошелiвцi, без певних занять. Арештований 20 
квiтня 1943 року за звинуваченням у приналежностi 
до полiтбанди. 30 березня 1944 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. 30 січня 1959 
року справу припинено за відсутністю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЗМIЄВСЬКИЙ Павло Трифонович, 1913 р. 
народження, с. Кошелiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Кошелiвцi, тракторист к-пу iм. Шевченка. 
Арештований 22 квiтня 1943 року за 
звинуваченням у приналежностi до полiтбанди. 30 
березня 1944 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного. 30 січня 1959 року справу припинено 
за відсутністю складу злочину. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

ЗМIЄВСЬКИЙ Якiв Петрович, 1897 р. 
народження, с. Кошелiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Кошелiвцi, колгоспник к-пу iм. Шевченка. 
Арештований 20 квiтня 1943 року за 
звинуваченням у приналежностi до полiтбанди. 30 
березня 1944 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного. 30 січня 1959 року справу припинено 
за відсутністю складу злочину. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

ЗНАК Євстафiй Васильович, 1894 р. 
народження, м. Дрогобич Львiвської обл., 
українець, освiта н/вища. Проживав у м. 
Старобiльську, викладач машинознавства 
Старобiльського технiкуму сiльського 
господарства. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
1 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗОЗ Василь Мефодiйович, 1898 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, слюсар 
Пiвнiчдондресу. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 
20 сiчня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗОЗ Никифор Лук'янович, 1885 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, без певних 
занять. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЗОЗУЛЬ Вiра Iванiвна, 1924 р. народження, 
с. Шеки Лубенського р-ну Харкiвської обл., 
українка, освiта середня. Проживала в м. 
Луганську, санiтарка 1-ї мiської полiклiнiки. 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 30 
грудня 1941 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. 16 квiтня 1947 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу 
направлено на дослiдування. 31 сiчня 1948 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтована у 1948 роцi.   

ЗОЗУЛЯ Андрiй Петрович, 1902 р. 
народження, с. Сосипатропiль, Днiпропетровська 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Артемiвську Перевальського р-ну, вантажник 
шахти № 10 iм. Артема. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗОЗУЛЯ Григорiй Васильович, 1911 р. 
народження, с. Попiвка Лиманського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацитi, старший зоотехнiк 
райземвiддiлу. Арештований 8 березня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 24 серпня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ЗОЗУЛЯ Григорiй Макарович (Маркович), 
1895 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Боровеньках, колгоспник к-пу "Червона нива". 
Арештований 10 серпня 1931 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 9 листопада 1931 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення.  Реабiлiтований у 1931 роцi.    
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ЗОЗУЛЯ Єлисей Фокович, 1891 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Боровеньках, 
колгоспник к-пу "Червона нива". Репресований 
двiчi. Арештований 11 серпня 1931 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 9 листопада 1931 
року справу припинено за малозначнiстю. 
Донецьким обласним судом 16 серпня 1935 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Верховним 
судом УРСР 22 жовтня 1935 року міру покарання 
знижено до 5 р. Реабiлiтований вiдповiдно у 1931 i 
1990 роках.   

ЗОЗУЛЯ Iван Михайлович, 1904 р. 
народження, с. Ковалiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Ковалiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 19 квiтня 1932 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗОЗУЛЯ Iван Тимофiйович, 1886 р. 
народження, с. Кам'янка Старобiльського р-ну, 
українець. Проживав у Кам'янцi, тесляр к-пу 
"Комсомолець". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 12 лютого 1944 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗОЗУЛЯ (ЗОЗУЛIН) Iлля Стефанович, 
1874 р. народження, с. Невське Кремiнського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Невському, 
селянин-одноосiбник. Арештований 4 вересня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 
11 жовтня 1932 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ЗОЗУЛЯ (ЗОЗУЛIНА) Марiя Макарiвна, 
1889 р. народження, с. Невське Кремiнського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в Невському, 
домогосподарка. Арештована 4 вересня 1932 року 
за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 11 
жовтня 1932 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЗОЗУЛЯ Микола Єгорович, 1905 р. 
народження, ст-ця Петропавловська Грозненського 
р-ну Орджонiкiдзевського краю, Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, шофер мiськвiддiлу НКВС. 
Арештований 1 вересня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 травня 
1942 року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗОЗУЛЯ Стефан Макарович, 1898 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Боровеньках, колгоспник к-пу "Червона нива". 
Арештований 6 серпня 1931 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
9 листопада 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiтований у 
1931 роцi.    

ЗОЗУЛЯ Федiр Фокович (Хомич), 1899 
(1900) р. народження, с. Боровеньки Кремiнського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Боровеньках, колгоспник к-пу "Червона нива". 
Репресований двiчi. Арештований 7 серпня 1931 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 9 листопада 1931 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1931 i 1961 роках.   

ЗОЛКIН Георгiй Федорович, 1895 р. 
народження, с. Нижня Гарасимiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Чугинка Станично-Луганського р-ну, 
завiдуючий сiльською амбулаторiєю. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 5 лютого 1930 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗОЛКIН Микита Сергiйович, 1891 р. 
народження, с. Нижньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Нижньотеплому, робiтник радгоспу iм. 
Артема. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 
вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗОЛКIН Михайло Васильович, 1882 р. 
народження, с. Нижня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Нижнiй Вiльховiй, селянин-
одноосiбник. Арештований 3 жовтня 1929 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 5 лютого 1930 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ЗОЛКIН Олексiй Лукич, 1886 р. 
народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Чугинцi, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 1 липня 1933 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗОЛКIН Павло Захарович, 1899 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Станично-
Луганському, швець шевської майстернi "Червоний 
шкiряник". Репресований двiчi. Арештований 10 
квiтня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 25 липня 1932 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1962 роках. 

ЗОЛКIН Пилип Федорович, 1899 р. 
народження, с. Гарасимiвка Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта середня. Проживав у 
Гарасимiвцi, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 19 березня 1930 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЗОЛКIН Стефан Васильович, 1893 р. 
народження, с. Нижня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, грубник дитячого садка 
з-ду iм. Жовтневої революцiї. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу Н-ської 
армiї 10 листопада 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗОЛКIН Федiр Дмитрович, 1870 р. 
народження, с. Нижня Гарасимiвка 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Нижнiй Гарасимiвцi, селянин-
одноосiбник. Арештований 9 березня 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 квiтня 
1930 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1930 роцi.    

ЗОЛОТАР Iван Павлович, 1898 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, електрик 
"Донбасводтресту". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЗОЛОТАР Лука Павлович, 1880 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, електрик 
мiськелектромережi. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 липня 1931 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗОЛОТАР Митрофан Тимофiйович, 1901 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, майстер 
електропiдстанцiї з-ду "Донсода". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня - 4 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

ЗОЛОТАРЬОВ Володимир Юхимович, 
1928 р. народження, с. Новий Манич Сальського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Кримське Слов'яносербського р-ну, колгоспник к-
пу iм. Ворошилова. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 29 квiтня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗОЛОТАРЬОВ Григорiй Тихонович, 1911 
р. народження, с. Пiщанка Дворiчанського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Рубiжне, вантажник транспортного 
цеху хiмкомбiнату. Арештований 9 жовтня 1941 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 
травня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ЗОЛОТАРЬОВ Iван Васильович, 1901 р. 
народження, с. Петровське Мценського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Брянка, вибiйник шахти № 12 iм. 
Дзержинського. Донецьким обласним судом 10 
червня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗОЛОТАРЬОВ Iван Олексiйович, 1894 р. 
народження, с. Красна Талiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Краснiй Талiвцi, колгоспник к-пу iм. 
Петровського. Арештований 24 квiтня 1943 року за 
звинуваченням у причетностi до агентури 
нiмецьких розвiдорганiв. 30 травня 1944 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЗОЛОТАРЬОВ Кузьма Iллiч, 1888 р. 
народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новорозсошi, колгоспник к-пу iм. Блюхера. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗОЛОТАРЬОВ Митрофан Антонович, 1886 
р. народження, с. Новорозсош Новопсковського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, сторож хлiбозаводу. Арештований 31 
сiчня 1940 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 27 лютого 1940 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗОЛОТАРЬОВ Никанор Гаврилович, 1905 
р. народження, с. Полушкине Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Полушкиному, завгосп к-пу "Хвиля революцiї". 
Старобiльським окружним судом 17-19 квiтня 1936 
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗОЛОТАРЬОВ Олександр Пилипович, 
1898 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, жерстяник 
лiжкової фабрики. Арештований 21 лютого 1943 
року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 31 
травня 1943 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗОЛОТАРЬОВ Петро Степанович 
(Стефанович), 1907 р. народження, с. Новорозсош 
Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Новорозсошi, колгоспник к-пу iм. 
Блюхера. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 
жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗОЛОТАРЬОВ Роман Кiндратович, 1887 р. 
народження, с-ще Вiльхове Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. 
Красна Талiвка Станично-Луганського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Постановою "трiйки" при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 13 березня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗОЛОТАРЬОВ Семен Васильович, 1896 р. 
народження, с. Таганка Чугуївського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта середня.  Член 
ВКП(б) у 1930-1943 рр. Проживав у смт Фрунзе 
Слов'яносербського р-ну, завiдуючий складом 
контори "Заготзерно". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 2 грудня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    
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ЗОЛОТАРЬОВ Сидiр Васильович, 1880 р. 
народження, смт Ольховатка Єнакiївського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, робiтник шахти № 1-бiс 
"Криворiжжя". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 1 вересня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЗОЛОТАРЬОВ Федiр Васильович, 1888 р. 
народження, с. Полушкине Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Полушкиному, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 17 квiтня 
1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗОЛОТАРЬОВА Вiра Григорiвна, 1886 р. 
народження, м. Рильськ Рильського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка. Проживала в 
м. Луганську, без певного мiсця роботи. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 12 травня 1941 року 
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1989 роцi.    

ЗОЛОТАРЬОВА Наталiя Савелiївна, 1916 
р. народження, с. Капiтанове Новоайдарського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Стахановi, лiсогон шахти № 4-2-бiс. Особливою 
нарадою при МВС СРСР 6 травня 1946 року 
ухвалено постанову про вислання за межi України 
як члена сiм'ї репресованого за звинуваченням у 
зрадi Батькiвщини.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЗОЛОТИХ Нiнель Михайлiвна, 1924 р. 
народження, смт Бiловодськ, українка, освiта 
середня. Проживала в Бiловодську, технiк-
птахiвник iнкубаторної фабрики. Вiйськовим 
трибуналом 17 повiтряної армiї 16 березня 1943 
року засуджена до розстрiлу. 13 квiтня 1943 року 
Вiйськовим трибуналом Пiвденно-Захiдного 
фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1956 роцi.    

ЗОЛОТОВ Георгiй Дмитрович, 1888 р. 
народження, с. Шарапаєвка Тацинського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
iнвалiд, не працював. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 6 грудня 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЗОЛОТУН Iван Пилипович, 1909 р. 
народження, с. Весела Гора Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 347 стрiлецького 
полку 308 стрiлецької дивiзiї. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 5 травня 1943 року засуджений до 
7 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЗОЛОТУН Олександр Матвiйович, 1924 р. 
народження, с. Весела Гора Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, старший сержант 50 
стрiлецького полку 15 запасної стрiлецької дивiзiї. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 серпня 
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЗОЛОТУХIН Василь Йосипович, 1898 р. 
народження, м. Кременчук Полтавської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, начальник мiськвiддiлу зв'язку. Виїзною 
сесiєю Вiйськової колегiї Верховного суду СРСР 29 
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано того ж дня. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗОЛОТУХIН Iван Сидорович, 1912 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, експедитор 
шахти iм. Титова. Луганським обласним судом 23 
липня 1948 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗОЛОТУХIН Олексiй Павлович, 1914 р. 
народження, с. Яковлєво Тербунського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Володарськ 
Свердловської мiськради, робiтник шахти iм. 
Володарського. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 14 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1974 роцi.    

ЗОЛОТУХIН Юхим Оникiйович, 1890 р. 
народження, с. Старовiрiвка Старовiрiвського р-ну 
Харкiвської обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Тепле Станично-Луганського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Литвинова. Арештований 26 
червня 1942 року за звинуваченням в 
антирадянських висловлюваннях. 14 червня 1948 
року справу припинено за малозначнiстю.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗОЛЬЦЕР Володимир Генрiхович, 1912 р. 
народження, с. Кам'янка Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Першозванiвка Лутугинського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. 21-ї рiчницi РСЧА. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗОЛЬЦЕР Ольга Бенiамiнiвна, 1900 р. 
народження, с. Кам'янка Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в с. Першозванiвка Лутугинського р-ну, 
колгоспниця к-пу iм. 21-ї рiчницi РСЧА. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 серпня 
1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1989 роцi.   

ЗОЛЬЦЕР Отто Карлович, 1918 р. 
народження, с. Кам'янка Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Першозванiвка Лутугинського р-ну, 
тракторист к-пу iм. 21-ї рiчницi РСЧА. Луганським 
обласним судом 2 жовтня 1941 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЗОЛЬЦЕР Якiв Готлiбович, 1884 р. 
народження, с. Мирське Люксембурзького р-ну 
Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Першозванiвка Лутугинського р-ну, 
шорник к-пу iм. 21-ї рiчницi РСЧА. Арештований 4 
вересня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 
був етапований углиб країни. 16 квiтня 1942 року 
справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    
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ЗОМЕРФЕЛЬД Володимир Емiльович, 
1921 р. народження, с. Юстинiвка Пулинського р-
ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Сватове, колгоспник к-пу "Хвиля 
революцiї". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
21 листопада 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗОМЕРФЕЛЬД Еммануїл Густавович, 1912 
р. народження, Пулинський р-н Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Iллiнка 
Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Шлях до 
соцiалiзму". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗОММЕРФЕЛЬД Август Емiльович, 1899 
р. народження, с. Юстинiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Райгородка Сватiвського р-ну, конюх к-пу 
"Чайка". Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗОММЕРФЕЛЬД (ЗЕМЕРФЕЛЬД) Адам 
Самiйлович, 1887 р. народження, Пулинський р-н 
Київської обл., нiмець, неписьменний. Проживав у 
с. Iллiнка Троїцького р-ну, тесляр к-пу "Шлях до 
соцiалiзму". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЗОММЕРФЕЛЬД (ЗЕМЕРФЕЛЬД) Густав 
Самiйлович, 1883 р. народження, к. Нова Рiчка 
Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Iллiнка Троїцького р-ну, 
тесляр к-пу "Шлях до соцiалiзму". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 28 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗОММЕРФЕЛЬД (ЗЕММЕРФЕЛЬД) 
Давид Андрiйович, 1910 р. народження, с. 
Рудокопи Новоград-Волинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Новобiла Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Ворошилова. Донецьким обласним судом 4 
червня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗОММЕРФЕЛЬД Евальд Михайлович, 
1902 р. народження, Пулинський р-н Київської 
обл., нiмець, освiта середня. Проживав у с. 
Боровеньки Кремiнського р-ну, вчитель сiльської 
початкової школи. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЗОММЕРФЕЛЬД Емiль Емiльович, 1892 р. 
народження, к. Юстинiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Сватове, колгоспник к-пу "Комсомолець". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЗОНЕНБЕРГ Едуард Карлович, 1879 р. 
народження, к. Недбаївка Новоград-Волинського р-
ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Тепле Станично-Луганського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. ХVП партз'їзду. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗОНIНБУРГ Павло Альфредович, 1900 р. 
народження, Харкiвська обл., нiмець, освiта 
середня. Проживав у с. Верхньотузлове 
Свердловської мiськради, маслороб-лаборант 
тваринно-молочного товариства. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 11 липня 1932 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗОННЕНБЕРГ Освальд Едуардович, 1920 
р. народження, с. Недбаївка Новоград-Волинського 
р-ну Київської обл., нiмець, освiта н/середня. 
Проживав у с. Тепле Станично-Луганського р-ну, 
завгосп сiльської школи. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 8 серпня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 5 вересня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗОННО Вiктор Дмитрович, 1901 р. 
народження, м. Таганрог Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, грек, освiта початкова. 
Проживав у смт Городище Перевальського р-ну, 
робiтник к-пу iм. Кiрова. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗОРГ Рейнгольд Iванович, 1894 р. 
народження, с. Видумка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Райгородка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Чайка". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗОРГАЧ Олександр Антонович, 1905 р. 
народження, м. Козятин Вiнницької обл., українець, 
освiта середня. Проживав у м. Луганську, 
начальник ревiзiйної iнспекцiї об'єднання 
"Заготзерно". Арештований 27 червня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянських дiях. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗОРЕНКО Василь Данилович, 1908 р. 
народження, с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Нещеретове Бiлокуракинського р-ну, тесляр 1-го 
виконробського пункту будiвництва залiзничної 
магiстралi Москва-Донбас. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 лютого 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1970 роцi.    

ЗОРЕНКО Григорiй Данилович, 1904 р. 
народження, с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Нещеретове Бiлокуракинського р-ну, тесляр 10-ї 
буддiльницi на спорудженнi залiзничної магiстралi 
Москва-Донбас. "Трiйкою" УНКВС по 
Московськiй обл., Росiйська Федерацiя, 11 березня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 20 
березня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЗОРИК Василь Антонович, 1907 р. 
народження, с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у радянськiй 
зонi окупацiї Нiмеччини. Вiйськовим трибуналом 
47 армiї 24 серпня 1945 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗОРИКОВ Матвiй Данилович, 1905 р. 
народження, с. Арнаутовка Малоархангельського р-
ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Алчевську, слюсар 
мiськкомунгоспу. Вiйськовим трибуналом 
Алчевського гарнiзону 8 липня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗОРIН Якiв Iванович, 1898 р. народження, 
смт Георгiївка Лутугинського р-ну, українець, 
освiта початкова.  Член ВКП(б) у 1927-1943 рр. 
Проживав у м. Брянка, комiрник шахти № 1 
"Криворiжжя". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 30 квiтня 1943 року 
засуджений до розстрiлу. 4 червня 1943 року 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗОРЯ Олександр Якович, 1917 р. 
народження, м. Харкiв, українець, освiта середня. 
Проживав у смт Чертково Чертковського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
оперуповноважений Сватiвського райвiддiлу НКВС 
УРСР. Арештований 22 березня 1943 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 10 червня 1943 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗОТОВ Андрiй Антонович, 1915 р. 
народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Валуйському, не працював. Арештований 17 
лютого 1943 року за звинуваченням у 
спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 29 
березня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗОТОВ Данило Федорович, 1903 р. 
народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Вiльхове Станично-Луганського р-ну, пастух. 
Арештований 5 лютого 1943 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 20 липня 1943 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗОТОВ Дмитро Фатейович, 1896 р. 
народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Теплому, 
робiтник залiзничної магiстралi Москва-Донбас. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

ЗОТОВ Iван Володимирович, 1899 р. 
народження, с. Середньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Тепле Станично-Луганського р-ну, 
сторож райспоживспiлки. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЗОТОВ Iван Григорович, 1888 р. 
народження, с. Середньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Середньотеплому, колгоспник к-пу 
"Вранiшня зоря". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЗОТОВ Микола Олександрович, 1885 р. 
народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Валуйському, селянин-одноосiбник. Арештований 
3 жовтня 1929 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 5 
листопада 1929 року звiльнений пiд пiдписку про 
невиїзд.  Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ЗОТОВ Мирон Анатолiйович, 1894 р. 
народження, смт Станично-Луганське, українець, 
освiта початкова. Проживав у с. Верхнiй Мiнченок 
Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28 
лютого 1931 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗОТОВ Митрофан Миколайович, 1899 р. 
народження, кол.с. Верхня Лощина Вiльхiвської 
сiльради Станично-Луганського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Золотарiвка 
Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 29 березня 1930 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗОТОВ Михайло Петрович, 1897 р. 
народження, ст-ця Клєтська Волгоградської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, муляр будцеху тресту 
"Донбасантрацит". Донецьким обласним судом 27 
травня 1935 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗОТОВ Михайло Пилипович, 1898 р. 
народження, с-ще Хрящiвка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, слюсар з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

ЗОТОВ Олександр Васильович, 1898 р. 
народження, м. Золоте Первомайської мiськради, 
українець, освiта середня. Проживав у м. Рубiжне, 
вчитель школи № 1. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 21 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 2 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    
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ЗОТОВ Онисим Степанович, 1896 р. 
народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, слюсар з-ду облмiсцевпрому. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 
роцi.    

ЗОТОВ Петро Федорович, 1898 р. 
народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Вiльхове Станично-Луганського р-ну, вагар зал.ст. 
Кiндрашiвська. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 31 березня 1933 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗОТОВ Степан Павлович, 1884 р. 
народження, с-ще Хрящiвка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, котельник з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЗОТОВА Катерина Петрiвна, 1909 р. 
народження, с. Верхнiй Мiнченок Станично-
Луганського р-ну, росiянка, освiта початкова. 
Проживала у Верхньому Мiнченку, 
домогосподарка. Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 29 грудня 1943 року як член 
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини вислана за межi України.  
Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЗУБ Iван Гордiйович, 1907 р. народження, х. 
Червоне Село, Невинномиський р-н 
Ставропольського краю, Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Гiрське 
Первомайської мiськради, наваловiдбiйник шахти 
№ 1-2 "Гiрська". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 23 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЗУБАР Iван Петрович, 1925 р. народження, 
с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, українець, 
освiта н/середня. Проживав у Пiдгорiвцi, не 
працював. Арештований 5 лютого 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 20 лютого 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗУБАРЕВ Агафон Петрович, 1875 р. 
народження, м. Лутугине, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Лутугиному, селянин-
одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗУБАРЕВ Василь Тихонович, 1915 р. 
народження, с. Кругла Поляна Севського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
чорнороб з-ду iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗУБАРЕВ Григорiй Iванович, 1888 р. 
народження, смт Станично-Луганське, українець, 
освiта початкова. Проживав у Станично-
Луганському, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28 лютого 1931 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗУБАРЕВ Дмитро Михайлович, 1906 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Красному Кутi, десятник шахти № 1 об'єднання 
"Днiпропаливо". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 29 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЗУБАРЕВ Iван Гаврилович, 1930 р. 
народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, учень школи ФЗН при шахтi № 3-14. 
Арештований 1 вересня 1948 року за 
звинуваченням у приналежностi до терористичної 
групи. 7-8 сiчня 1949 року виправданий Вiйськовим 
трибуналом вiйськ МВС Луганської обл. 
Реабiлiтований у 1949 роцi.    

ЗУБАРЕВ Iван Iванович, 1927 р. 
народження, с. Площанка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 165 запасного стрiлецького полку. 29 
травня 1945 року Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Харкiвської обл. засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 20 жовтня 1948 року пленумом 
Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1948 роцi.    

ЗУБАРЕВ Iван Назарович, 1885 р. 
народження, с. Гречишкине Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта н/середня. Проживав у с. Жовте 
Слов'яносербського р-ну, заготiвельник сировини 
сiльпо. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗУБАРЕВ Микита Сергiйович, 1884 р. 
народження, с-ще Хрящiвка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Хрящiвцi, 
колгоспник к-пу "Комунар". Арештований 21 сiчня 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 5 лютого 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ЗУБАРЕВ Петро Юхимович, 1893 р. 
народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Валуйському, слухач курсiв "Союзоргоблiку" в м. 
Луганську. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗУБАРЕВ Тимофiй Пилипович, 1898 р. 
народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Чугинцi, сторож к-пу "Ударник". Арештований 23 
липня 1937 року за звинуваченням у боротьбi проти 
революцiйного руху. 19 листопада 1937 року 
виправданий Лiнiйним судом Московсько-
Донецької залiзницi.  Реабiлiтований у 1937 роцi.    
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ЗУБАРЕВ Федiр Iванович, 1880 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Красному Кутi, тесляр шахти № 1 "Днiпропаливо". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЗУБАРЕВА Анна Федотiвна, 1921 р. 
народження, с. Чулiнiно, Калiнiнська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в с. Ленiнське Лутугинського р-ну, 
робiтниця радгоспу "Ленiнфельд". Вiйськовим 
трибуналом 3 гвардiйської армiї 28 березня 1943 
року засуджена до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ЗУБАХIН Василь Гаврилович, 1913 р. 
народження, с. Семеновка Касторенського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, командир 
мiнометного взводу. До призову проживав у с. 
Титарiвка Старобiльського р-ну. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Українського округу 26 
травня  - 2 червня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

ЗУБАЧОВА Анна Андрiївна, 1909 р. 
народження, ст-ця Новотитаровська, 
Краснодарський край, Росiйська Федерацiя, 
росiянка, освiта н/середня. Проживала в м. 
Старобiльську, бухгалтер депо Старобiльськ. 
Лiнiйним судом Московсько-Донецької залiзницi 9 
жовтня 1938 року засуджена до 7 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1967 роцi.    

ЗУБЕНКО Дмитро Данилович, 1887 р. 
народження, с. Новоохтирка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, десятник шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЗУБЕНКО Захар Пилипович, 1892 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мiусинську, тесляр фiлiї "Цукротресту". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 21 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗУБЕНКО Iван Самiйлович, 1890 р. 
народження, с. Пименово Таганрозького р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
коваль об'єднання "Доненерго". Судовою 
„трійкою” при Колегiї ДПУ УРСР 14 лютого 1934 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗУБЕНКО Костянтин Михайлович, 1913 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Затишне 
Кремiнського р-ну, тракторист Кабансько-
Рубiжанської МТС. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, 11 
серпня 1943 року засуджений до 20 р. позбавлення 
волi. 12 листопада 1954 року Вiйськовим 
трибуналом Приволзького вiйськового округу 
вирок скасовано, справу направлено на 
дослiдування. 25 лютого 1955 року справу 
припинено за малозначнiстю. Реабiлiтований у 
1992 роцi.  

ЗУБЕНКО Макар Самiйлович, 1901 р. 
народження, с. Мокросарматка Таганрозького р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
директор Краснолуцького млинкомбiнату. Судовою 
„трійкою” при Колегiї ДПУ УРСР 14 лютого 1934 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗУБЕНКО Огiй Пилипович, 1888 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мiусинську, слюсар шахти № 17-бiс. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 20 лютого 1934 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЗУБЕНКО Олександр Мефодiйович, 1911 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мiусинську, не працював. Арештований 21 вересня 
1946 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 19 листопада 1946 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗУБЕНКО Олексiй Петрович, 1901 р. 
народження, с. Новоселiвка Нововодолазького р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова.  Член 
ВКП(б) у 1921-1937 рр. Проживав у м. 
Старобiльську, другий секретар окружкому 
КП(б)У. Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР 1 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 2 грудня 1937 року. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.    

ЗУБЕНКО Пилип Iванович, 1867 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, неписьменний. Проживав у 
Мiусинську, техпрацiвник мiськкомунгоспу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗУБЕНКО Раїса Львiвна, 1903 р. 
народження, м. Вiтебськ, Бiлорусь, єврейка, освiта 
початкова. Проживала в м. Старобiльську, 
завiдуюча вiддiлом реєстрацiї листiв редакцiї 
окружної газети "Колгоспна правда". Особливою 
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 1957 роцi.    
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ЗУБЕНКО Сергiй Архипович, 1901 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у с-щi 
Краснолуцький Антрацитiвського р-ну, директор 
радгоспу "Краснолуцький". Арештований 2 березня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 21 серпня 1942 року Вiйськовий трибунал 
вiйськ НКВС Луганської обл. повернув справу на 
дослiдування. У зв'язку з воєнним станом 
дослiдування не проводилось. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

ЗУБЕНКО Юхим Кузьмич, 1887 р. 
народження, с. Будьонне, Воронезька обл., 
Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, службовець обласної 
контори "Плодоовочторгу". Арештований 24 
листопада 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 21 сiчня 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗУБКО Андрiй Йосипович, 1898 р. 
народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, слюсар Рубiжанського хiмкомбiнату. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

ЗУБКО Василь Трохимович, 1909 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у Лисичанську, механiк дiльницi шахти iм. 
Войкова. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 21 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

ЗУБКО Гнат Йосипович, 1894 р. 
народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, майстер силiкатного з-ду 
Рубiжанського хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЗУБКО Iван Леонiдович, 1894 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, робiтник 
шахти Лисичанського мiськкомунгоспу. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 7 жовтня 1944 року засуджений до 20 р. 
позбавлення волi. 29 жовтня 1954 року Вiйськовим 
трибуналом Київського вiйськового округу вирок 
скасовано, справу припинено. Реабiлiтований у 
1954 роцi.    

ЗУБКО Михайло Гнатович, 1900 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
середня. Проживав у Лисичанську, начальник змiни 
з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 26 квiтня - 4 травня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЗУБКО Олексiй Семенович, 1889 р. 
народження, с. Олександрiвка Новоайдарського р-
ну, українець, неписьменний. Проживав у м. 
Лисичанську, вибiйник шахти iм. Войкова. 
Арештований 4 лютого 1943 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 8 червня 1943 
року справу припинено за недостатнiстю даних для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗУБКО Павло Iванович, 1878 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Лоскутiвка Попаснянського р-ну, пенсiонер. 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 7 
лютого 1942 року засуджений до розстрiлу. 15 
березня 1942 року Вiйськовим трибуналом 
Пiвденного фронту вирок скасовано, справу 
повернено на дослiдування. Подальшого рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1955 роцi.    

ЗУБКО Серафим Панасович, 1905 р. 
народження, с. Нововесела Межiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у смт Урало-Кавказ Краснодонської мiськради, 
черговий служби руху зал.ст. Верхньодуванна. 
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 10 липня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ЗУБКОВ Дмитро Лаврентiйович, 1900 р. 
народження, с. Грачiв Вешенського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
столяр шахти № 17-17-бiс. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 23 червня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЗУБКОВ Єгор Iванович, 1878 р. 
народження, с-ще Лози Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Залiсне 
Новопсковського р-ну, без певних занять. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 серпня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗУБКОВ Iван Йосипович, 1897 р. 
народження, с. Синявське Неклиновського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, освiта вища.  
Член ВКП(б) у 1917-1937 рр. Проживав у м. 
Красний Луч, керуючий трестом "Донбасантрацит". 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 9 
липня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 10 липня 1937 року. Реабiлiтований у 
1956 роцi.    

ЗУБКОВ (ЗУБКО) Йосип Гнатович, 1868 р. 
народження, с. Олександрiвка Новоайдарського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у кол.с. 
Бiлявка Кремiнського р-ну, тесляр агрокомбiнату. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    
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ЗУБКОВ Микола Гнатович, 1920 р. 
народження, с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у смт 
Хрустальне Краснолуцької мiськради, студент 
Хрустальненського медтехнiкуму. Донецьким 
обласним судом 4 сiчня 1937 року засуджений до 3 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЗУБКОВ Омелян Iванович, 1891 р. 
народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Новоборовому, селянин-одноосiбник. Арештований 
3 квiтня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 22 липня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗУБКОВ Петро Леонтiйович, 1896 р. 
народження, х. Туровєров, Волошинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у казармi роз'їзду 180-
го кiлометра 15-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-
Донецької залiзницi, колiйний обхiдник. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 29 квiтня 1944 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗУБКОВ Терентiй Яремович, 1901 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, запальник шахти № 30. Арештований 23 
грудня 1941 року за звинуваченням у 
контрреволюцiйнiй пропагандi. 17 лютого 1942 
року виправданий Вiйськовим трибуналом 395 
стрiлецької дивiзiї.  Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ЗУБОВ Iван Матвiйович, 1903 р. 
народження, с-ще Ленiнське Новосiльського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Красний Луч 
Слов'яносербського р-ну, їздовий радгоспу 
"Переможець". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 23 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЗУБОВ Микола Михайлович, 1925 р. 
народження, с. Весела Гора Слов'яносербського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. 
Давидо-Микiльське Краснодонського р-ну, 
шкiльний учитель. Арештований 28 лютого 1943 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 16 квiтня 1943 року справу припинено 
за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти 
звiльнений.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗУБОВ Онисим Семенович, 1880 р. 
народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Великий Чернiгiвцi, тесляр к-пу 
"Труд". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 
вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗУБОВ Феодосiй Семенович, 1881 (1885) р. 
народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Великiй Чернiгiвцi, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 7 
травня 1931 року висланий на 3 р. за межi України. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
в обох справах у 1989 роцi.    

ЗУБОВА Меланiя Миколаївна, 1893 (1894) 
р. народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянка, неписьменна. 
Проживала у Великий Чернiгiвцi, без певних 
занять. Арештована 16 листопада 1934 року за 
звинуваченням в антирадянськiй пропагандi. 24 
сiчня 1935 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1994 
роцi.    

ЗУБОВСЬКА Свiтлана Олександрiвна, 
1924 р. народження, м. Луганськ, росiянка, освiта 
середня. Проживала в м. Одесi, студентка 
технiкуму харчової промисловостi. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 червня 1943 року 
визнана соцiально небезпечним елементом i 
засуджена до 5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 
1991 роцi.    

ЗУБОВСЬКИЙ Дмитро Миколайович, 1909 
р. народження, смт Нижнє Первомайської 
мiськради, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 714 полку 395 
стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 
13 березня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗУБОВСЬКИЙ Никифор Пилипович 
(Федорович), 1890 р. народження, с. 
Новогригорiвка Вознесенського р-ну Одеської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, робiтник-колiйник тресту 
"Нерудсталь". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЗУБРИЦЬКИЙ Олександр Францович, 
1909 р. народження, с. Шереметiв 
Червоноармiйського р-ну Київської обл., поляк, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
прибиральник породи шахти iм. Крупської. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЗУГАЙ Василь Вiкентiйович, 1904 р. 
народження, м. Днiпропетровськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду 
iм. Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 12 липня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗУГАН Iван Миколайович, 1919 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новомикiльському, без певних занять. Луганським 
обласним судом 9 квiтня 1946 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    
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ЗУГАН Катерина Миколаївна, 1929 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Новомикiльському, не працювала. Луганським 
обласним судом 9 липня 1951 року засуджена до 25 
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ЗУГАН Микола Матвiйович, 1890 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новомикiльському, без певних занять. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 10 
жовтня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗУГАН Олексiй Федорович, 1898 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новомикiльському, вантажник Рубiжанського 
хлiбозаводу. Арештований 13 березня 1943 року як 
соцiально небезпечний елемент. 13 листопада 1943 
року Особливою нарадою при НКВС СРСР мiрою 
покарання визначено строк попереднього 
ув'язнення.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗУГАН Парасковiя Панасiвна, 1895 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Новомикiльському, без певних занять. Луганським 
обласним судом 18 липня 1946 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЗУГАН Семен Євдокимович, 1904 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новомикiльському, не працював. Арештований 18 
вересня 1945 року за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 4 сiчня 1946 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

ЗУЄВ Іван Огійович, 1881 р. народження, 
Білокуракінський р-н, росіянин, неписьменний. 
Проживав за місцем народження, селянин-
одноосібник. Арештований 25 березня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянській агітації. 19 липня 
1931 року справу припинено за недоведеністю 
звинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1931 році.   

ЗУЄВСЬКИЙ Вiктор Iполитович, 1893 р. 
народження, м. Брянка, українець, освiта вища. 
Проживав у м. Алчевську, лiкар мiської 
полiклiнiки. Арештований 14 березня 1931 року за 
звинуваченням в контрреволюцiйнiй дiяльностi. 7 
червня 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЗУММЕР Сергiй Йосипович, 1883 р. 
народження, Польща, чех, освiта середня. 
Проживав у м. Сватове, священик. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 11 серпня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗУНДИЛЕВИЧ Iлля Павлович, 1886 р. 
народження, м. Київ, українець, освiта вища. 
Проживав у м. Старобiльську, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 15 березня 1943 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗЮБРИКОВСЬКИЙ Франц Степанович, 
1889 р. народження, с. Соломна Сатанiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, столяр к-пу 
iм. Паризької комуни. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗЮКIН Павло Єгорович, 1889 р. 
народження, Брасовський р-н Орловської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у кол.с. Крiпаки Слов'яносербського р-
ну, колгоспник к-пу "Заповiти Iллiча". 
Арештований 20 листопада 1941 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.    

ЗЮКIН Сергiй Iванович, 1904 р. 
народження, с. Михайловка Чернського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, 
запальник шахти № 9. Донецьким обласним судом 
15 травня 1936 року засуджений до 4 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЗЮКОВ Олексiй Михайлович, 1883 р. 
народження, с. Герасимово Шабликiнського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
комiрник артiлi "Штамп". Арештований 25 жовтня 
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 
1942 роцi.    

ЗЮМIН Василь Федорович, 1880 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Дебальцеве Донецької обл., тесляр зал.ст. 
Дебальцеве. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 березня 1933 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЗЮМIН Єгор Дмитрович, 1905 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Красний Кут Антрацитiвського р-ну, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. Був арештований 
20 сiчня  i 21 листопада 1933 року за 
звинуваченнями в антирадянськiй агiтацiї. Справи 
припинено за недоведенiстю звинувачень 
вiдповiдно 19 березня 1933 року i 26 лютого 1934 
року. Реабiлiтований в обох справах у 1994 роцi.    

ЗЮСС Йоганн Якович, 1899 р. народження, 
Нiмеччина, нiмець, освiта середня. Проживав у м. 
Луганську, iнструктор-наладчик новопаровозного 
цеху 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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ЗЯБЛЯ Василь Павлович, 1924 р. 
народження, м. Гiрське Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Гiрському, 
не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
по охоронi тилу 12 армiї 3 травня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  30 жовтня 
1948 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР мiру покарання знижено до 7 р.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЗЯТIН Сергiй Якович, 1890 р. народження, 
с. Андрiївка Селидiвського р-ну Донецької обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Попасна, бухгалтер паровозного господарства депо 
Попасна. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 19 листопада 1944 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

I 
IБIШ Османогли Алi, 1896 р. народження, 

Туреччина, турок, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, без певних занять. Луганським облас-
ним судом 30 жовтня 1950 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IБРАГIМОВА Зiнаїда Абрамiвна, 1918 р. 
народження, м. Лисичанськ, татарка, освiта н/сере-
дня. Проживала в Лисичанську, голова районного 
комiтету товариства Червоного Хреста. Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 17 сiчня 1946 
року засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлi-
тована у 1955 роцi.    

IВАКIН Дмитро Iванович, 1890 р. наро-
дження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
вантажник зал.ст. Луганськ. Арештований 17 сiчня 
1933 року за звинуваченням в контрреволюцiйнiй 
агiтацiї. 2 лютого 1933 року справу припинено за 
малозначнiстю, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

IВАКIН Олексiй Тимофiйович, 1895 р. 
народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, агент з 
постачання з-ду "Гiрничий iнструмент". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

IВАКОВСЬКИЙ Самiйло Михайлович, 
1872 р. народження, к. Єлисаветпiль Марiупольсь-
кого р-ну Донецької обл., українець, освiта почат-
кова. Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського р-
ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ОДПУ вiд 29 сiчня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

IВАНЕНКО Андрiй Данилович, 1890 р. на-
родження, с. Серебрянка Попаснянського р-ну (зго-
дом Артемiвського р-ну Донецької обл.), українець, 
освiта вища. Проживав у м. Лисичанську, вчитель 
СШ № 2. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 

листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

IВАНЕНКО Арсенiй Якович, 1897 р. наро-
дження, смт Маркiвка, українець, освiта початкова. 
Проживав у Маркiвцi, селянин-одноосiбник. Колег-
iєю ОДПУ 16 травня 1932 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IВАНЕНКО Василь Дем'янович, 1924 р. на-
родження, с. Орiхове Антрацитiвського р-ну, украї-
нець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, коман-
дир 592 стрiлецького полку 203 стрiлецької дивiзiї. 
Арештований 7 серпня 1943 року за звинуваченням 
у зрадi Батькiвщини. 13 жовтня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1999 роцi.  

IВАНЕНКО Влас Федорович, 1905 р. наро-
дження, с. Розкiшне Лутугинського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Розкiшному, не пра-
цював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
ганської обл. 5 квiтня 1943 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

IВАНЕНКО Герман Хомич, 1888 р. наро-
дження, м. Миколаїв, українець, освiта середня. 
Проживав у м. Алчевську, керiвник духового оркес-
тру ремiсничого училища № 8. Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС Луганської обл. 5 листопада 
1944 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  Ре-
абiлiтований у 1991 роцi.    

IВАНЕНКО Григорiй Григорович, 1891 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.    

IВАНЕНКО Григорiй Єгорович, 1897 р. на-
родження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у смт Крiпенсь-
кий Антрацитiвської мiськради, робiтник шахти № 
22-53. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 8 груд-
ня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

IВАНЕНКО Григорiй Iванович, 1866 р. на-
родження, с. Красна Талiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Краснiй Талiвцi, селянин-одноосiбник. Арештова-
ний 6 лютого 1930 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 17 березня 1930 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiто-
ваний у 1930 роцi.    

IВАНЕНКО Григорiй Кiндратович, 1904 р. 
народження, с. Красна Талiвка Станично-Лугансь-
кого р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, робiтник з-ду iм. Жовтневої революц-
iї. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 17 лютого 1934 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IВАНЕНКО Григорiй Пилипович, 1895 р. 
народження, с. Скородна Маркiвського р-ну, украї-
нець, неписьменний. Проживав у Скороднiй, без 
певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 20 серпня 1937 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    
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IВАНЕНКО Iван Андрiйович, 1924 р. наро-
дження, смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Михайлiвка Ровенькiвської мiськради, слюсар шах-
ти № 28 "Венгерiвка". Арештований 4 серпня 1943 
року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 4 жов-
тня 1943 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IВАНЕНКО Iван Євменович, 1895 р. наро-
дження, с. Саморiдня Корсунь-Шевченкiвського р-
ну Київської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м. Перевальську, десятник шахти iм. Сталi-
на. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листо-
пада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1964 роцi.    

IВАНЕНКО Iван Никанорович, 1923 р. на-
родження, м. Свердловськ, українець, освiта серед-
ня. Вiйськовослужбовець, курсант курсiв молод-
ших лейтенантiв 53 запасного артилерiйського пол-
ку. Вiйськовим трибуналом 33 району авiацiйного 
базування 21 травня 1942 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.    

IВАНЕНКО Iван Павлович, 1903 р. наро-
дження, с. Розкiшне Лутугинського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, моло-
тобоєць "Вiйськбуду". 31 липня 1948 року Вiйсько-
вим трибуналом вiйськової частини 28203 засудже-
ний до 25 р. позбавлення волi. 19 грудня 1956 року 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР вирок 
скасовано, справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

IВАНЕНКО Iван Сергiйович, 1899 р. наро-
дження, с. Званiвка Ямського р-ну Донецької обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Воро-
шилове Попаснянського р-ну (згодом Артемiвсько-
го р-ну Донецької обл.), комiрник к-пу iм. Вороши-
лова. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 9 лютого 
1942 року засуджений до розстрiлу. Страчений 16 
лютого 1942 року. Реабiлiтований у 1956 роцi.  

IВАНЕНКО Iван Юхимович, 1901 р. наро-
дження, м. Попасна, українець, освiта початкова. 
Проживав у Попаснiй, слюсар по ремонту паровозiв 
депо Попасна. Арештований 10 лютого 1935 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 тра-
вня 1935 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.    

IВАНЕНКО Кузьма Лукич, 1901 р. наро-
дження, смт Маркiвка, українець, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 188 запасного 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 47 за-
пасної стрiлецької бригади 22 липня 1943 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.   

IВАНЕНКО Марiя Iванiвна, 1922 р. наро-
дження, с. Ворошилове Попаснянського р-ну (зго-
дом Артемiвського р-ну Донецької обл.), українка, 
освiта середня. Проживала за мiсцем народження, 
тимчасово не працювала. Арештована 22 грудня 
1941 року за звинуваченням у шпигунськiй дiяль-
ностi. 4 березня 1942 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

IВАНЕНКО Матвiй Андрiйович, 1902 р. на-
родження, м. Свердловськ, українець, освiта почат-
кова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. 
Ровеньки, електронамотувальник Центральних еле-
ктромеханiчних майстерень тресту "Свердловвугiл-
ля". Репресований двiчi. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 26 жовтня 1936 року засуджений до 5 
р. позбавлення волi. Луганським обласним судом 
31 жовтня 1950 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1964 i 1989 
роках.   

IВАНЕНКО Микола Петрович, 1907 р. на-
родження, м. Одеса, українець, освiта вища. Про-
живав у м. Луганську, iнженер телефонної станцiї. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 сiчня 1944 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

IВАНЕНКО Михайло Володимирович, 1901 
р. народження, м. Свердловськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Свердловську, електрослю-
сар Центральних електромеханiчних майстерень 
тресту "Фрунзевугiлля". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 7 липня 1942 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.    

IВАНЕНКО Олександр Купрiянович, 1879 
р. народження, с. Розкiшне Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луган-
ську, конюх деревообробної фабрики. Арештова-
ний 15 серпня 1933 року за звинуваченням у прина-
лежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 22 лис-
топада 1933 року справу припинено за недоведенiс-
тю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-
ваний у 1933 роцi.    

IВАНЕНКО Олександр Панасович, 1906 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий окремого трофейного батальйону 1 армiї. 
Арештований 9 травня 1943 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 28 травня 
1943 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

IВАНЕНКО Олександр Трохимович, 1897 
р. народження, м. Свердловськ, українець, освiта 
середня. Проживав у с-щi Довжанський Свердлов-
ської мiськради, економiст планового вiддiлу трес-
ту "Свердловвугiлля". Донецьким обласним судом 
10 жовтня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлен-
ня волi. 20 лютого 1938 року Верховним судом 
СРСР справу повернено на новий розгляд. 16-17 
жовтня 1939 року виправданий Луганським облас-
ним судом. Реабiлiтований у 1939 роцi.   

IВАНЕНКО Пилип Iванович, 1911 р. наро-
дження, с. Градизьк Градизького р-ну Полтавської 
обл., українець, освiта н/середня. Проживав у смт 
Новодар'ївка Ровенькiвської мiськради, працiвник 
армiйського складу пальних матерiалiв. Вiйськовим 
трибуналом 18 армiї 3 сiчня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

IВАНЕНКО Пилип Петрович, 1902 р. наро-
дження, с. Катеринiвка Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Катеринiвцi, 
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колгоспник к-пу iм. Молотова. Вiйськовим трибу-
налом 261 стрiлецької дивiзiї 26 грудня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

IВАНЕНКО Семен Федорович, 1893 р. наро-
дження, с. Розкiшне Лутугинського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Розкiшному, без пев-
них занять. Репресований двiчi. Особливою нара-
дою при Колегiї ДПУ УРСР 3 листопада 1932 року 
ухвалено постанову про вислання за межi України 
умовно. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiл-
iтований в обох справах у 1989 роцi.    

IВАНЕНКО Тихiн Севастянович, 1893 
(1892) р. народження, с. Серебрянка Попаснянсько-
го р-ну (згодом Артемiвського р-ну Донецької 
обл.), українець, освiта початкова. Проживав у Се-
ребрянцi, колгоспник к-пу iм. Куйбишева. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 27 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

IВАНЕНКО Трохим Васильович, 1895 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 розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.    

IВАНЕНКО Федiр Григорович, 1899 р. на-
родження, с. Красна Талiвка Станично-Луганського 
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.    

IВАНИХIН Володимир Михайлович, 1917 
р. народження, м. Краснодон, росiянин, освіта 
початкова. Проживав у Краснодонi, машинiст елек-
тровоза шахти № 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 21 вересня 1938 року. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

IВАНИХIН Гнат Огiйович, 1903 р. наро-
дження, кол.х. Манохино Давидо-Микiльської 
сiльради Краснодонського р-ну, росiянин, освiта 
початкова.  Член ВКП(б) у 1932-1944 рр. Проживав 
у смт Великий Лог Краснодонського р-ну, голова 
селищної Ради. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 31 травня 1944 року засу-
джений до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

IВАНИХIН Федiр Iванович, 1913 р. наро-
дження, м. Краснодон, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, робiтник шахти № 17-
17-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 ли-
стопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IВАНИЦЬКИЙ Вiльгельм Олексiйович, 
1901 р. народження, с. Кошари Первомайського р-
ну Одеської обл., поляк, освiта початкова. Прожи-
вав у м. Кiровську, бригадир слюсарiв шахти "Нова 
Голубiвка". Арештований 15 листопада 1937 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11 
сiчня 1939 року справу припинено за недоведенiс-

тю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.    

IВАНИЦЬКИЙ Iван Леонтiйович, 1913 р. 
народження, с. Хутiр Славутського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. 
Плотина Станично-Луганського р-ну, швець к-пу 
iм. Кагановича. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IВАНИЦЬКИЙ Йосип Фелiксович, 1866 р. 
народження, с. Немиринцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-
пу iм. Фрунзе. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IВАНИЦЬКИЙ Мар'ян Йосипович, 1917 р. 
народження, с. Немиринцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-
пу iм. Фрунзе. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IВАНИЩЕВА Серафима Никифорiвна, 
1923 (1927) р. народження, м. Красний Луч, 
росiянка, освiта н/середня. Проживала в Красному 
Лучi, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом 
Луганського гарнiзону 7 травня 1946 року 
засуджена до 20 р. позбавлення волi. Справа двiчi 
поверталась на дослiдування. 28 березня 1952 року 
Вiйськовою прокуратурою вiйськ МДБ 
Українського округу справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.   

IВАНIН Семен Олексiйович, 1895 р. 
народження, с. Лисiвка Гадяцького р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у смт Ящикове Перевальського р-ну, 
шкiльний учитель. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IВАНОВ Абрам Фрiдрiхович, 1910 р. 
народження, с. Ритикове Свердловської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у Ритиковому, 
комбайнер к-пу "Нойес Лебен". "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

IВАНОВ Андрiй Михайлович, 1906 р. 
народження, с. Гаврилiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, 
заступник командира батальйону. Вiйськовим 
трибуналом 4 стрiлецької дивiзiї 5 грудня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

IВАНОВ Антон Павлович, 1910 р. 
народження, с. Комар Великоянисольського р-ну 
Донецької обл., грек, освiта н/вища. Проживав у м. 
Луганську, студент Луганського педагогiчного 
iнституту. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 5 
лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

IВАНОВ Афанасiй Кiндратович, 1871 р. 
народження, м. Лисичанськ, росiянин, освiта 
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початкова. Проживав у Лисичанську, майстер з-ду 
"Донсода". Арештований 5 вересня 1935 року за 
звинуваченням у приналежностi до диверсiйної 
органiзацiї. 3 грудня 1935 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1935 роцi.  

IВАНОВ Василь Андрiйович, 1898 р. 
народження, Московська обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Ровеньки, слюсар шахти iм. Дзержинського. 
Арештований 15 листопада 1933 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 23 сiчня 1934 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IВАНОВ Василь Дмитрович, 1907 р. 
народження, с. Пшеничне Кремiнського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Пшеничному, кочегар Рубiжанського хiмкомбiнату. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

IВАНОВ Василь Єгорович, 1900 р. 
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, 
городник к-пу iм. Алексєєва. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

IВАНОВ Вiктор Пимонович, 1897 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта середня. 
Проживав у Луганську, бухгалтер 
мiськводопроводу. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

IВАНОВ Володимир Григорович, 1915 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Нижньому, 
не працював. Арештований 25 травня 1942 року за 
звинуваченням у дезертирствi. Рiшення у справi 
немає. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

IВАНОВ Герасим Федорович, 1901 р. 
народження, с. Зябловка Орловського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
десятник шахти № 5. Донецьким обласним судом 
11 квiтня 1937 року засуджений до 4 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IВАНОВ Григорiй Олександрович, 1903 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, слюсар з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Донецьким обласним судом 
11 квiтня 1937 року засуджений до 4 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

IВАНОВ Григорiй Пилипович, 1915 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 
бронедивiзiону 1 полку вiйськ НКВС. Вiйськовим 
трибуналом прикордонних та внутрiшнiх вiйськ 
НКВС Далекосхiдного округу 23 липня 1938 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

IВАНОВ Григорiй Федосiйович, 1908 р. 
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова.  На час арешту член 

ВКП(б). Проживав у Покровському, заступник 
голови райвиконкому. Арештований 22 квiтня 1943 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 30 березня 1944 року справу припинено 
за смертю пiдслiдного.  30 січня 1959 року справу 
припинено за відсутністю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

IВАНОВ Данило Олександрович, 1882 р. 
народження, с. Донське, Орджонiкiдзевський край, 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, майстер по ремонту 
швейних машинок артiлi iм. 8 Березня. 
Арештований 27 квiтня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 серпня 
1943 року справу припинено за смертю пiдслiдного.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

IВАНОВ Дмитро Георгiйович, 1902 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, слюсар з-ду № 
60. Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 липня 
1935 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IВАНОВ Дмитро Йорданович, 1887 р. 
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, без певних занять. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
3 травня 1940 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

IВАНОВ Дмитро Микитович, 1868 р. 
народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новокраснянцi, сторож райздороввiддiлу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IВАНОВ Едуард Фрiдрiхович, 1906 р. 
народження, с. Ритикове Свердловської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт 
Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської мiськради, 
тракторист к-пу "Нойес Лебен". "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

IВАНОВ Євген Михайлович, 1900 р. 
народження, Задонський р-н Воронезької обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, 
робiтник шахти iм. Ленiна. Арештований 17 травня 
1943 року за звинуваченням у контрреволюцiйних 
дiях. 8 вересня 1943 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IВАНОВ Iван Андрiйович, 1893 р. 
народження, с. Андреєво-Мелентьєво 
Таганрозького р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Новодар'ївка Ровенькiвської мiськради, 
робiтник-зв'язкiвець 11-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-
Донецької залiзницi. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IВАНОВ Iван Андрiйович, 1910 р. 
народження, смт Добрянка Добрянського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
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Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, 
слюсар мiськелектростанцiї. Арештований 30 
грудня 1930 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
28 травня 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IВАНОВ Iван Iванович, 1889 р. народження, 
м. Днiпропетровськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, вчитель СШ № 1. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

IВАНОВ Iван Iванович, 1896 р. народження, 
м. Ульяновськ Куйбишевської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м. 
Луганську, старший iнженер металографiчної 
лабораторiї з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Арештований 27 жовтня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 12 сiчня 
1944 року Особливою нарадою при НКВС СРСР 
мiрою покарання визначено строк попереднього 
ув'язнення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1995 роцi.    

IВАНОВ Iван Кузьмич, 1890 р. народження, 
м. Єлець Орловської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник млинкомбiнату  № 2. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 12 серпня 1943 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

IВАНОВ Iван Олексiйович, 1917 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, росiянин, освiта н/середня. Проживав у 
м. Ростовi-на-Дону, Росiйська Федерацiя, учень 
автодорожнього технiкуму. Арештований 17 сiчня 
1936 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної молодiжної органiзацiї. 5 квiтня 
1936 року справу припинено за вiдсутнiстю доказiв 
злочинної дiяльностi. Реабiлiтований у 1936 роцi.    

IВАНОВ Iван Семенович, 1907 р. 
народження, с. Осикове Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в 
Осиковому, колгоспник к-пу "Днiпрельстан". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу 12 армiї 17 грудня 1941 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

IВАНОВ Iван Трохимович, 1883 р. 
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у м. Олександрiвську Артемiвської 
райради м. Луганська, городник к-пу iм. 
Комiнтерну. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
3 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

IВАНОВ Iлля Iванович, 1920 р. народження, 
м. Луганськ, українець, освiта н/середня. Проживав 
у Луганську, слюсар з-ду № 270. Арештований 23 
сiчня 1948 року за звинуваченням в антирадянських 
висловлюваннях. 25 березня 1948 року справу 
припинено за малозначнiстю, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IВАНОВ Кузьма Лаврентiйович, 1899 р. 
народження, с. Рябоконеве Арбузинського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 

Проживав у м. Артемiвську Перевальського р-ну, 
десятник служби навантаження шахти № 10 iм. 
Артема. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IВАНОВ Лазар Iванович, 1888 р. 
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у с. Коноплянiвка Бiлокуракинського р-
ну, городник радгоспу iм. Челюскiна. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1967 
роцi.    

IВАНОВ Леонiд Олександрович, 1888 р. 
народження, м. Старобiльськ, росiянин, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Вiйськовослужбовець. Особливим вiддiлом 
Пiвденного фронту 6 листопада 1919 року 
засуджений до позбавлення волi до кiнця 
громадянської вiйни. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

IВАНОВ Лук'ян Микитович, 1871 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
середня. Проживав у м. Луганську, дiльничний 
технiк тресту "Донпромвугiлля". "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 28 лютого 1934 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IВАНОВ Микола Антонович, 1918 р. 
народження, с. Калетiно Волоховського р-ну 
Ленiнградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
начальник транспортної служби шахти 
"Чорноморка". Луганським обласним судом 29 
квiтня 1948 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

IВАНОВ Микола Дмитрович, 1912 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, електрозварник 
з-ду iм. Жовтневої революцiї. Луганським 
обласним судом 20 червня 1941 року засуджений 
до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

IВАНОВ Микола Дмитрович, 1915 р. 
народження, Болгарiя, болгарин, освiта середня. 
Проживав у м. Лисичанську, рахiвник дiльницi 
пiдсобного радгоспу шахти № 1-2. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 3 травня 1940 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

IВАНОВ-ГАЛКIН Микола Iванович, 1902 
р. народження, с. Слобiдка Знам'янського р-ну 
Запорiзької обл., росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, робiтник 
газогенераторної станцiї новосталеливарного цеху 
з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 25 
березня 1935 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 9 червня 1935 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IВАНОВ Микола Олександрович, 1900 р. 
народження, м. Улан-Уде, Башкирська АРСР, 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м. Красний Луч, начальник 
енергозбуту об'єднання "Доненерго" № 3. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 жовтня 
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1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 16 
жовтня 1937 року. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

IВАНОВ Микола Платонович, 1889 р. 
народження, х. Верхньочеренський, Клєтський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, робiтник шахти "Сталiнський вибiй". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

IВАНОВ Микола Трохимович, 1909 р. 
народження, Макiївський р-н Донецької обл., 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Стахановi, 
гiрничотехнiчний iнспектор шахти iм. Iллiча. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

IВАНОВ Микола Федорович, 1923 р. 
народження, м. Алчевськ, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
мотострiлецького батальйону 65 танкової бригади. 
Вiйськовим трибуналом 41 армiї 5 сiчня 1943 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

IВАНОВ Михайло Кузьмич, 1924 р. 
народження, м. Костянтинiвка Донецької обл., 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, учень школи ФЗН. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 13 
березня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1958 роцi.    

IВАНОВ Михайло Олексiйович, 1904 р. 
народження, с. Скоторж Єршицького р-ну 
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Лисичанську, 
майстер Пiвнiчдондресу. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 23 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

IВАНОВ Никифор Кiндратович, 1873 (1877) 
р. народження, с. Коробочкине Змiївського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, не працював. 
Репресований двiчi. Арештований 21 квiтня 1931 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14 
вересня 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. 22-26 вересня 1935 року Лiнiйним 
судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 
1931 i 1990 роках.   

IВАНОВ Олександр Матвiйович, 1905 р. 
народження, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Алчевську, 
завiдуючий виробництвом мiськхарчоторгу. 
Вiйськовим трибуналом Алчевського гарнiзону 18 
квiтня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IВАНОВ Олександр Микитович, 1870 р. 
народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Кремiнна, без певних занять. "Трiйкою" УНКВС по 

Донецькiй обл. 25 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IВАНОВ Олександр Олександрович, 1903 
р. народження, м. Миколаїв Миколаївської обл., 
росiянин, освiта вища. Проживав у м. Луганську, 
начальник ковальсько-пресового цеху з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 16 жовтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

IВАНОВ Олександр Олексiйович, 1896 р. 
народження, м. Симбiрськ, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта вища. Проживав у м. 
Олександрiвську Артемiвської райради м. 
Луганська, заступник начальника Старобiльського 
окружного земвiддiлу. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

IВАНОВ Олексiй Микитович, 1879 р. 
народження, с. Ксидово Задонського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Ленiнське 
Свердловської мiськради, слюсар шахти № 9. 
Арештований 8 жовтня 1937 року за звинуваченням 
в антирадянськiй дiяльностi. 17 сiчня 1939 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.  
Реабiлiтований у 1939 роцi.    

IВАНОВ Павло Єгорович, 1891 р. 
народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Ясенiвський Антрацитiвської мiськради, тесляр 
шахти № 33-37. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 14 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

IВАНОВ Петро Семенович, 1891 р. 
народження, с. Шапкiно Мучкапського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Попасна, комiрник 
зал.ст. Попасна. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 11 листопада 1937 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IВАНОВ Семен Никифорович, 1916 р. 
народження, м. Попасна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Попаснiй, техконторник 
зал.ст. Переїзна. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 22-26 вересня 1935 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IВАНОВ Сергiй Iванович, 1906 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
н/середня. Проживав у м. Рубiжне, майстер-
електрик пiдстанцiї хiмзаводу. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 31 березня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

IВАНОВ Сергiй Костянтинович, 1913 р. 
народження, м. Алчевськ, росiянин, освiта середня. 
Проживав в Алчевську, студент Луганського 
машинобудiвного технiкуму. Арештований 6 
листопада 1933 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної групи. 5 
сiчня 1934 року справу припинено за 



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 

148 

недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.    

IВАНОВ Тимофiй Артемович, 1895 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Тошкiвка Первомайської мiськради, робiтник 
шахти № 3-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IВАНОВ Тихон Денисович, 1887 р. 
народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Пiдгорiвцi, 
рахiвник артiлi iм. Ленiна. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 8 жовтня 1931 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

IВАНОВ Федiр Андрiйович, 1885 р. 
народження, с. Андреєво-Мелентьєво 
Таганрозького р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
смт Новодар'ївка Ровенькiвської мiськради, 
ремонтний робiтник 11-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-
Донецької залiзницi. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IВАНОВ Федiр Iванович, 1883 р. 
народження, м. Бєлгород, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Ровеньки, 
завiдуючий будiвельним вiддiлом Свердловського 
ремонтного управлiння. Арештований 25 вересня 
1933 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 18 грудня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    

IВАНОВ Феодосiй Григорович, 1908 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Нижньому, 
робiтник шахти № 4-6. Арештований 25 травня 
1942 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини i 
дезертирствi. 22 вересня 1942 року пiдслiдний 
помер. Справу припинено 29 квiтня 1961 року. 
Реабiлiтований у 1997 роцi.   

IВАНОВ Христофор Олександрович, 1874 
р. народження, с. Березка Каменського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Урало-Кавказ 
Краснодонського р-ну, робiтник шахти "Урало-
Кавказ". Арештований 28 квiтня 1943 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 2 сiчня 1944 
року справу повернено на дослiдування. 6 травня 
1944 року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

IВАНОВА Анна Iванiвна, 1923 р. 
народження, м. Ровеньки, росiянка, освiта середня. 
Проживала в м. Свердловську, медсестра 
вiйськового госпiталю № 1826. Арештована 5 
листопада 1941 року за звинуваченням у 
причетностi до агентури нiмецької розвiдки. 28 
сiчня 1942 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

IВАНОВА Вiкторiя Валерiанiвна, 1909 р. 
народження, Польща, полька, освiта середня. 
Проживала в м. Красний Луч, друкарка 
Краснолуцького мiжрайторгу. Арештована 26 

липня 1937 року за звинуваченням у шпигунствi. 29 
листопада 1938 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

IВАНОВА Вiкторiя Семенiвна, 1927 р. 
народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, 
українка, освiта початкова. Без певного мiсця 
проживання i роботи. Луганським обласним судом 
25 липня 1949 року засуджена до 25 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1993 роцi.    

IВАНОВА Ганна Карпiвна, 1905 р. 
народження, с. Федоровка Таганрозького р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українка, 
освiта початкова. Проживала в смт Новодар'ївка 
Ровенькiвської мiськради, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 17 червня 1943 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

IВАНОВА Емма Давидiвна, 1904 р. 
народження, м. Луганськ, нiмкеня, освiта 
початкова. Проживала в Луганську, робiтниця 
паперової фабрики облмiсцевпрому. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 11 сiчня 
1946 року засуджена до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

IВАНОВА Любов Микитiвна, 1912 р. 
народження, с. Шульгiно, Тульська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянка, освiта середня. Проживала в 
м. Антрацитi, бухгалтер тресту "Боковоантрацит". 
Арештована 20 жовтня 1944 року за звинуваченням 
у приналежностi до агентури нiмецьких 
розвiдорганiв. 12 лютого 1945 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

IВАНОВА Паїна Сергiївна, 1901 р. 
народження, с. Добре Калузького р-ну Московської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в м. Луганську, завiдуюча 
бiлетними касами зал.ст. Луганськ. Арештована 30 
листопада 1937 року за звинуваченням у 
приналежностi до правотроцькiстської органiзацiї. 
2 сiчня 1938 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

IВАНОВА Пелагiя Никифорiвна, 1899 р. 
народження, м. Попасна, українка, освiта середня. 
Проживала в Попаснiй, не працювала. Лiнiйним 
судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 22-26 вересня 
1935 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1990 роцi.    

IВАНОВИЧ Микола Францович, 1902 р. 
народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Луганську, 
конструктор конструкторського бюро з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Донецьким обласним судом 
29 листопада 1936 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IВАНОВСЬКА Ганна Олександрiвна, 1923 
р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українка, освiта н/середня. Проживала в м. 
Кiровську, перукар перукарнi при шахтi № 100. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
26 грудня 1945 року вислана за межi України як 
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
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Батькiвщини. 15 лютого 1946 року тим же органом 
вирок скасовано, справу припинено. Реабiлiтована 
у 1946 роцi.    

IВАНОВСЬКИЙ Борис Миколайович, 1925 
р. народження, м. Чистякове Донецької обл., 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Лисичанську, не працював. Арештований 10 
вересня 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 22 жовтня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IВАНОВСЬКИЙ Василь Єгорович, 1896 р. 
народження, с. Нижньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Щастя Жовтневої райради м. 
Луганська, ремонтний робiтник зал. роз'їзду 
Городнiй. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1956 роцi.    

IВАНОВСЬКИЙ Герасим Iванович, 1887 р. 
народження, с. Нижня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник промартiлi 
"Металiст". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

IВАНОВСЬКИЙ Iван Матвiйович, 1884 р. 
народження, с-ще Вiльхове Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта сердня. Проживав у смт 
Петрiвка Станично-Луганського р-ну, об'їждчик 
Веселогорiвського лiсництва. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 26 
березня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. 7 серпня 1945 року Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Українського округу справу 
повернено на дослiдування. 18 лютого 1947 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. Реабiлiтований у 1947 роцi.  

IВАНОВСЬКИЙ Iван Стефанович, 1893 р. 
народження, с. Нижня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, завiдуючий магазином № 
1 мiськпромторгу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

IВАНОВСЬКИЙ Лев Варфоломiйович, 
1887 р. народження, кол.с. Петрiвське 
Верхньобогданiвської сiльради Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, тесляр шахти № 2-бiс. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

IВАНОВСЬКИЙ (IВАНОВСЬКОВ) Леон 
Олексiйович, 1886 р. народження, с. Чугинка 
Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Чугинцi, селянин-
одноосiбник. Арештований 22 сiчня 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 
березня 1930 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.   

IВАНОВСЬКИЙ Микола Миколайович, 
1912 р. народження, с. Нижня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 

Вiйськовослужбовець, муляр 136 будбатальйону. 
Арештований 7 грудня 1937 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 10 квiтня 1939 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.    

IВАНОВСЬКИЙ (IВАНОВСЬКОВ) Павло 
Васильович, 1886 р. народження, с. Нижня 
Вiльхова Станично-Луганського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Нижнiй Вiльховiй, 
селянин-одноосiбник. Постановою Судової 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 лютого 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

IВАНОВСЬКИЙ Петро Iванович, 1884 р. 
народження, с. Нижня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Нижнiй Вiльховiй, селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 8 травня 1935 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IВАНОВСЬКИЙ Петро Iванович, 1895 р. 
народження, с. Нижня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Нижнiй Вiльховiй, експедитор сiльпо. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

IВАНОВСЬКИЙ Юхим Павлович, 1890 р. 
народження, с. Нижньотепле Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Нижньотеплому, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 22 травня 1933 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi умовно. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований в обох 
справах у 1989 роцi.    

IВАНОВСЬКИХ Iларiон Афанасiйович, 
1895 р. народження, с. Нижньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Малинове Станично-Луганського р-
ну, колгоспник к-пу "Червона зiрка". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 11 сiчня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IВАНЦОВ Iван Митрофанович, 1896 р. 
народження, с. Греково Волошинського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Станично-
Луганське, майстер хлiбопекарнi № 4. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 26 квiтня 1940 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IВАНЦОВ Микита Семенович, 1881 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижньому, селянин-одноосiбник. Вiйськовим 
трибуналом 261 стрiлецької дивiзiї 21 лютого 1942 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 
лютого 1942 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IВАНЧЕНКО Григорiй Iванович, 1915 р. 
народження, с. Михайлiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Фрунзе Слов'яносербського р-ну, слюсар 
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вагоноремонтного пункту зал.ст. Сентянiвка. 
Арештований 14 сiчня 1938 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 8 квiтня 1938 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1938 роцi.    

IВАНЧЕНКО Григорiй Михайлович, 1893 
р. народження, с. Андрiяшiвка Глинського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Фащiвка Перевальського р-ну, 
бджоляр пiдсобного радгоспу Алчевської 
мiськради. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1961 роцi.   

IВАНЧЕНКО Iван Петрович, 1888 р. 
народження, м. Слов'яносербськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Слов'яносербську, робiтник 
артiлi "Об'єднана праця". Арештований 13 квiтня 
1933 року за звинуваченням у шкiдництвi. 17 
червня 1933 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IВАНЧЕНКО Iван Петрович, 1919 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 818 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 236 стрiлецької дивiзiї 14 листопада 
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

IВАНЧЕНКО Iван Хомич, 1898 р. 
народження, с. Плотина Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, черговий служби руху з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

IВАНЧЕНКО Макар Хомич, 1888 р. 
народження, с. Плотина Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Плотинi, селянин-одноосiбник. Особливим 
вiддiлом ЧК Кавказького фронту 15 травня 1921 
року засуджений до 2 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

IВАНЧЕНКО Якiв Фадейович, 1894 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, агент з постачання тресту 
"Лисшахтобуд". Репресований двiчi. Арештований 
13 лютого 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 12 липня 1943 
року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв 
для притягнення до суду. 15 сiчня 1945 року 
Вiйськовим трибуналом 69 району авiацiйного 
базування засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 i 1971 роках. 

IВАНЧЕНКОВ Юхим Iванович, 1891 р. 
народження, с-ще Вiльхове Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Вiльховому, селянин-одноосiбник. Арештований 5 
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.    

IВАНЧИКОВ Василь Євтiйович, 1899 р. 
народження, с. Гарасимiвка Станично-Луганського 

р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Гарасимiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 26 березня 1930 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IВАНЧИКОВ Лев Олександрович, 1907 р. 
народження, с. Плотина Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта середня. Вiйськовослужбовець, 
викладач 33 учбового артилерiйського полку. 
Вiйськовим трибуналом 2 армiї 4 червня 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

IВАНЧИКОВ Макар Хомич, 1889 р. 
народження, с. Плотина Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Плотинi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 20 
липня 1930 року ухвалено постанову про вислання 
на 3 р. за межi України. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1959 
роках. 

IВАНЧУК Михайло Павлович, 1889 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, модельник з-ду 
iм. Будьонного. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу 12 армiї 26 грудня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IВАНЧУК Михайло Петрович, 1912 р. 
народження, с. Улашанiвка Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта середня. 
Проживав у смт Троїцьке, бухгалтер-iнструктор 
райземвiддiлу. Донецьким обласним судом 24 
грудня 1936 року засуджений до 4 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IВАНЧУК Петро Захарович, 1876 р. 
народження, с. Улашанiвка Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Картушине Антрацитiвського р-ну, 
колгоспник к-пу "Червона хвиля". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 3 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IВАНЬКОВ Петро Климович, 1887 р. 
народження, с. Мiллерово Матвєєво-Курганського 
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Ровеньки, робiтник рудника № 3. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

IВАНЬКОВ Сергiй Максимович, 1877 р. 
народження, с. Мiллерово Матвєєво-Курганського 
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Ровеньки, конюх райшляхбуду. Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 7-8 березня 1933 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IВАНЬКОВ Якiв Климович, 1889 р. 
народження, с. Мiллерово Матвєєво-Курганського 
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, контролер мiськвiддiлу "Союздруку". 
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Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 21 
сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1966 роцi.    

IВАНЮКОВИЧ (IВАНЮКЕВИЧ) Степан 
Миронович, 1888 р. народження, Бiлорусь, 
росiянин, освiта вища. Проживав у с. Нова 
Астрахань Кремiнського р-ну, завiдуючий 
центральною насiнницькою лабораторiєю 
райземвiддiлу. Арештований 8 лютого 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам 
та антирадянськiй агiтацiї. 28 липня 1943 року 
справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

IВАНЮХIН Тимофiй Тихонович, 1893 р. 
народження, с. Гусiвка Мединського р-ну 
Калузької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. 
Краснодонi, нормувальник шахти № 19. 
Спецколегiєю Донецького обласного суду 26 
лютого 1936 року засуджений до 4 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IВАНЮЧЕНКО Якiв Трохимович, 1890 р. 
народження, с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Шапарiвцi, працiвник радiовузла к-пу iм. 
Шевченка. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IВАСЕНКО Костянтин Єгорович, 1914 р. 
народження, с. Недра Березанського р-ну Київської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Алмазна Стахановської мiськради, шофер 
металургiйного з-ду. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ МВС Луганської обл. 17 серпня 1951 року 
засуджений до 25 р. позбавлення волi. 1 жовтня 
1951 року Вiйськовим трибуналом вiйськ МДБ 
Луганської обл. вирок скасовано, справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.   

IВАХНЕНКО Кирило Якович, 1888 р. 
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Шульгинцi, колгоспник к-пу "Бiльшовик". 
Донецьким обласним судом 28 сiчня 1937 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

IВАХНЕНКО Олександра Володимирiвна, 
1921 р. народження, с. Шульгинка Старобiльського 
р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в 
Шульгинцi, не працювала. Вiйськовим трибуналом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 23 листопада 1941 
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.    

IВАХНЕНКО Ольга Лук'янiвна, 1891 р. 
народження, с. Новоселiвка Старобiльського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Новоселiвцi, колгоспниця к-пу "Паркомуна". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 листопада 
1943 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1989 роцi.    

IВАХНЕНКО Петро Михайлович, 1909 р. 
народження, с. Половинкине Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Кiровську, робiтник шахти № 6. Луганським 

обласним судом 13 листопада 1945 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

IВАХНЕНКО Самiйло Олексiйович, 1899 р. 
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Шульгинцi, 
колгоспник к-пу iм. 1 Травня. Донецьким обласним 
судом 5 липня 1935 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. 19 вересня 1935 року Верховним 
судом УРСР строк покарання знижено до 3 р.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IВАХНIН Iван Онисимович, 1897 р. 
народження, с. Пiщане Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, неписьменний. 
Проживав у м. Лисичанську, сторож магазину 
мiжрайторгу при шахтi iм. Мельникова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

IВАШИН Йосип Степанович, 1916 р. 
народження, с. Яринiвка Сарненського р-ну 
Рiвненської обл., бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м. Первомайську, вибiйник шахти № 3 
"Сокологорiвка". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької обл. 26 вересня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 20 жовтня 
1941 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IВАШИНА Марiя Максимiвна, 1918 р. 
народження, с. Вiльнi Хутори 
Верхньоднiпровського р-ну Днiпропетровської 
обл., українка, освiта вища. Проживала в с. 
Шульгинка Старобiльського р-ну, шкiльна 
вчителька. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу Пiвденного фронту 25 березня 1943 
року засуджена до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1992 роцi.    

IВАШКIНА Марiя Микитiвна, 1907 р. 
народження, с. Скаргiвка Кремiнського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Скаргiвцi, 
колгоспниця к-пу iм. Жовтневої революцiї. 
Арештована 17 квiтня 1943 року за звинуваченням 
у зрадi Батькiвщини, що в ходi слiдства не було 
доведено. 14 липня 1943 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

IВАШКО Вiктор Григорович, 1914 р. 
народження, м. Попасна, українець, освiта 
н/середня. Проживав у Попаснiй, облiковець 
контори зал.ст. Попасна. Репресований двiчi. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28-29 
квiтня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Постановою Особливої наради при МДБ 
СРСР вiд 3 червня 1950 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований вiдповiдно у 1992 i 1990 
роках. 

IВАШКО Григорiй Михайлович, 1893 р. 
народження, с. Демино-Олександрiвка Троїцького 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Роднички Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Тельмана. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 
вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IВАЩЕНКО Анастасiя Василiвна, 1913 р. 
народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Пiсках, 
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колгоспниця к-пу "Культура". Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 20 сiчня 
1945 року як дружина репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

IВАЩЕНКО Борис Олексiйович, 1889 р. 
народження, с. Малий Буялик Комiнтернiвського р-
ну Одеської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Перевальську, оператор 
транспортного цеху тресту "Луганськвугiлля". 
Луганським обласним судом 8 червня 1941 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

IВАЩЕНКО Гаврило Захарович, 1893 р. 
народження, с. Каршенно-Анненка 
Большекрєпiнського р-ну Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, українець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Красний Луч, касир-рахiвник 
Палацу культури. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

IВАЩЕНКО Григорiй Петрович, 1896 р. 
народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Караяшнику, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 8 жовтня 1931 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

IВАЩЕНКО Єгор Iванович, 1866 р. 
народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Пiсках, 
колгоспник к-пу "Культура". Новопсковським 
районним народним судом 26 липня 1931 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IВАЩЕНКО Єгор Степанович, 1900 р. 
народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Караяшнику, колгоспник к-пу iм. Сталiна. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IВАЩЕНКО Iван Антонович, 1894 р. 
народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, українець, освiта 
середня. Проживав у м. Ровеньки, завiдуючий 
райздороввiддiлом. Арештований 1 травня 1943 
року за звинуваченням у зрадництвi та 
антирадянськiй агiтацiї. 20 серпня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IВАЩЕНКО Iван Савич, 1894 р. 
народження, с. Калтуновка Алексєєвського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, 
начальник вiддiлу кадрiв вiддiлу робiтничого 
постачання тресту "Фрунзевугiлля". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 17 листопада 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

IВАЩЕНКО Iван Семенович, 1913 р. 
народження, м. Чистякове Донецької обл., 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Стахановi, iнспектор мiськфiнвiддiлу. Донецьким 

обласним судом 14 травня 1937 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

IВАЩЕНКО Iван Степанович, 1895 р. 
народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Караяшнику, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 8 жовтня 1931 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

IВАЩЕНКО Нiна Андрiївна, 1912 р. 
народження, Акбулацький р-н Актюбiнської обл., 
Казахстан, росiянка, неписьменна. Проживала в м. 
Луганську, робiтниця фабрики iм. Ворошилова. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 29 вересня 1941 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1965 роцi.    

IВАЩЕНКО Олексiй Єрмолайович, 1926 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 861 
зенiтно-артилерiйського полку. Вiйськовим 
трибуналом Куйбишевського гарнiзону, Росiйська 
Федерацiя, 5 червня 1944 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

IВАЩЕНКО Омелян Прокопович, 1871 р. 
народження, с. Лохвиця Лохвицького р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Старобiльську, листоноша. 
Надзвичайною сесiєю Старобiльського окружного 
суду 21 жовтня 1926 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

IВАЩЕНКО Пилип Лаврентiйович, 1866 р. 
народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Караяшнику, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 8 
жовтня 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi умовно. 1 липня 1935 року Донецьким 
обласним судом засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1990 роках. 

IВАЩЕНКО Тимофiй Федорович, 1890 р. 
народження, Донська губернiя, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Новострiльцiвка 
Мiловського р-ну, тесляр Стрiльцiвського 
конезаводу. Арештований 26 листопада 1930 року 
за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 6 квiтня 1931 року 
звiльнений пiд пiдписку про невиїзд.  
Реабiлiтований у 1998 роцi.    

IВЖЕНКО Василь Григорович, 1882 р. 
народження, с. Макiївка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Макiївцi, 
пiчник к-пу iм. Чапаєва. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 4 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

IВЖЕНКО Карпо Григорович, 1906 р. 
народження, с. Ковтуни Золотонiського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, 
слюсар депо Родакове. Вiйськовим трибуналом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 18 квiтня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    
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IВЖЕНКО Леонiд Федорович, 1904 р. 
народження, м. Херсон, українець, освiта вища. 
Проживав у м. Стахановi, виконроб об'єднання 
"Пiвденелектромонтаж". Арештований 10 березня 
1942 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 8 
вересня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IВЖЕНКО Любов Степанiвна, 1910 р. 
народження, с. Никифорiвка Артемiвського р-ну 
Донецької обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в кол.с. Журавлiвка Краснорiченської 
селищної Ради Кремiнського р-ну, домогосподарка. 
Арештована 9 липня 1943 року  за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 7 грудня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

IВЗАРIН Тимофiй Панфилович, 1892 р. 
народження, х. Плотина, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 8 липня 1931 
року за звинуваченням у контрреволюцiйних дiях. 7 
лютого 1932 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

IВИЦЬКИЙ Iван Олександрович, 1874 р. 
народження, с. Лапичi Роменського повiту 
Могильовської губернiї, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, пенсiонер. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 19 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

IВIНСЬКИЙ Франц Фелiксович, 1889 
(1899) р. народження, м. Лодзь, Польща, поляк, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
десятник шахти № 4. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IВКОВ Олександр Миколайович, 1887 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, помiчник 
бухгалтера матерiально-виробничого вiддiлу артiлi 
"Металотранс". Арештований 14 березня 1938 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 
Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IВКОВ Петро Олександрович, 1912 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
н/середня. Проживав у Луганську, старший 
бухгалтер їдальнi № 33. Арештований 30 травня 
1942 року за звинуваченням у приналежностi до 
антирадянської групи. У зв'язку з воєнним станом 
був етапований углиб країни, де пiзнiше не 
виявлений. 19 грудня 1950 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1950 роцi.    

IВЛЄВ Олександр Пилипович, 1912 р. 
народження, м. Алчевськ, росiянин, освiта 
н/середня. Проживав у м. Перевальську, кухар 
їдальнi № 2. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Донецької обл. 15 липня 1941 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IВЛIЄВ Архип Пилипович, 1877 р. 
народження, с. Шалаєвка, Ростовська обл., 

Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, токар з-ду Наркомату 
шляхiв. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 19 грудня 1937 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IВОН Володимир Григорович, 1911 р. 
народження, ст-ця Брюховецька, Краснодарський 
край, Росiйська Федерацiя, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Красний Луч, бухгалтер 
Краснолуцького холодильника. Донецьким 
обласним судом 27-29 червня 1936 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

IВОН Григорiй Кирилович, 1882 р. 
народження, с. Кринична Кiровського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, вантажник техбази 
тресту "Донбасантрацит". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IВОН Олександр Федорович, 1905 р. 
народження, м. Россош Воронезької обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
с-щi Челюскiнець Лутугинського р-ну, заступник 
головного бухгалтера радгоспу iм. Челюскiнцiв. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 26 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

IВОНIН Iван Васильович, 1912 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
середня. Проживав у Лисичанську, начальник 
дiльницi шахти iм. Мельникова. Арештований 28 
квiтня 1938 року за звинуваченням у шкiдництвi. 2 
листопада 1939 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.    

IВОНIН Микола Самсонович, 1894 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. 
Проживав у Луганську, фельдшер 4-ї мiської 
полiклiнiки. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 12 сiчня 1942 року засуджений до 8 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IВЧЕНКО Вiктор Михайлович, 1920 р. 
народження, м. Брянка, українець, освiта середня. 
Проживав у Брянцi, судовий виконавець. 
Арештований 15 травня 1942 року як соцiально 
небезпечний елемент. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 травня 1943 року мiрою покарання 
визначено строк попереднього ув'язнення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IВЧЕНКО Влас Петрович, 1895 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, коваль 
транспортного цеху Пiвнiчдондресу. Донецьким 
обласним судом 28 травня 1937 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IВЧЕНКО Єгор Iллiч, 1874 р. народження, с. 
Закотне Новопсковського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у м. Луганську, 
техпрацiвник "Вiйськбуду". Арештований 3 вересня 
1933 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї.  16 жовтня 1933 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    
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IВЧЕНКО Костянтин Макарович, 1887 р. 
народження, с. Кам'янка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 28 квiтня 1931 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 
серпня 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.    

IВЧЕНКО Марiя Федорiвна, 1920 р. 
народження, с. Тишкiвка Маркiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в с. 
Чмирiвка Старобiльського р-ну, їздова к-пу iм. 
Калiнiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 
сiчня 1944 року засуджена до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1990 роцi.    

IВЧЕНКО Михайло Трохимович, 1917 р. 
народження, м. Брянка, українець, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, льотчик 135 авiаполку 16 
авiадивiзiї. Вiйськовим трибуналом 8 повiтряної 
армiї 24 червня 1942 року засуджений до розстрiлу 
заочно. 31 липня 1942 року Вiйськовим трибуналом 
Сталiнградського фронту справу повернено на 
дослiдування. 30 сiчня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

IВЧЕНКО Петро Терентiйович, 1885 р. 
народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Закотному, селянин-одноосiбник. Колегiєю 
ДонгубЧК 12 липня 1920 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

IВЧЕНКО Прокiп Павлович, 1875 р. 
народження, с. Лисогорiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, охоронник ливарно-механiчного з-ду. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IВЧЕНКО Прокiп Титович, 1899 р. 
народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Закотному, селянин-одноосiбник. Арештований 11 
травня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 3 серпня 1933 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1933 роцi.    

IВЧЕНКО Яким Iванович, 1896 р. 
народження, с. Лисогорiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Зоринську Перевальського р-ну, вибiйник шахти 
"Никанор". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

IГЛЕПОВ Iван Юхимович, 1904 р. 
народження, с. Стара Iкшурма Сабiнського р-ну, 
Татарська АРСР, Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
робiтник шахти iм. Войкова. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

IГЛЯТОВСЬКИЙ (IНГЛЯТОВСЬКИЙ) 
Станiслав Людвiгович, 1891 р. народження, с. 
Романiвка Мархлевського р-ну Київської обл., 

поляк, освiта початкова. Проживав на кол.х. Вовче 
Покровської сiльради Троїцького р-ну, колгоспник 
к-пу "Вiльне життя". Особливою "трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 31 жовтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

IГНАТ Альбiн Антонович, 1905 р. 
народження, с. Гречана Проскурiвського р-ну 
Хмельницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Троїцьке, вантажник контори 
"Заготзерно". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
22 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IГНАТ Михайло Антонович, 1890 р. 
народження, с. Гречана Проскурiвського р-ну 
Хмельницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у смт Троїцьке, швець-кустар. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

IГНАТЕНКО Андрiй Якович, 1898 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Станично-Луганське, 
старший бухгалтер промартiлi "Прогрес". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької 
обл. 2 вересня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 18 вересня 1941 року. Реабiлiтований у 
1991 роцi.    

IГНАТЕНКО Володимир Iванович, 1891 р. 
народження, с. Спаське Новомосковського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, тесляр 
"Хлiбобуду". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
7 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IГНАТЕНКО Георгiй Єрмолайович, 1895 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, коваль текстильної фабрики iм. 
Ворошилова. Арештований 25 жовтня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 
з воєнним станом етапований углиб країни, де 
пiзнiше не виявлений. 2 серпня 1949 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IГНАТЕНКО Iван Григорович, 1886 р. 
народження, с. Давидо-Микiльське 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, сторож контори 
"Вододжерело". Арештований 23 липня 1937 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 
Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IГНАТЕНКО Iван Степанович, 1895 р. 
народження, с. Кобилки Глушковського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта середня. Проживав у м. Луганську, 
електромонтер з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Донецьким обласним судом 2 листопада 1935 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IГНАТЕНКО Iлля Iванович, 1900 р. 
народження, с. Спаське, Катеринославська 
губернiя, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, слюсар новоiнструментального цеху 
з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС 
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по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

IГНАТЕНКО Михайло Григорович, 1889 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiловодську, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької 
обл. 3 квiтня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

IГНАТЕНКО Михайло Якович, 1888 р. 
народження, смт Павлiвка Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Володарськ Свердловської мiськради, десятник 
шахти "Володарка". Арештований 16 квiтня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 
липня 1932 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IГНАТЕНКО Олександр Архипович, 1888 
р. народження, с. Височино Азовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Ровеньки, без певних 
занять. Арештований 22 липня 1934 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 
листопада 1934 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

IГНАТЕНКО Петро Матвiйович, 1913 р. 
народження, с. Луб'янка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у м. 
Лисичанську, вантажник шахти iм. Мельникова. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької 
обл. 22 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
12 вересня 1941 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

IГНАТЕНКО Петро Тихонович, 1893 р. 
народження, с. Михайлiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Михайлiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 27 
квiтня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IГНАТЕНКО Роман Сидорович, 1902 р. 
народження, с. Луб'янка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с-щi 
Лоскутiвка Попаснянського р-ну, робiтник 
кам'яного кар'єру зал.ст. Лоскутiвка. Арештований 
7 лютого 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 жовтня 1943 року 
мiрою покарання визначено строк попереднього 
ув'язнення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.    

IГНАТЕНКО Федiр Андрiйович, 1886 р. 
народження, с. Кузнецовка Сальського округу 
Донської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Бiловодськ, без 
певного мiсця роботи. Арештований 15 березня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 20 червня 1942 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу вiйськової частини 1080. Реабiлiтований у 
1942 роцi.  

IГНАТЕНКО Федiр Якович, 1903 р. 
народження, с. Спаське Новомосковського р-ну 
Днiпропетровської обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у кол.с. Гнатiвка Передiльської сiльради 
Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Арештований 2 лютого 1930 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 19 березня 1930 року з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

IГНАТОВ Василь Єгорович, 1881 р. 
народження, с. Лобачеве Станично-Луганського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, коваль з-ду iм. Косiора. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IГНАТОВ Георгiй Федотович, 1898 р. 
народження, с. Гниле Чернянського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/вища. 
Проживав у м. Лисичанську, майстер з-ду 
"Донсода". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
25 вересня 1943 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

IГНАТОВ Iван Васильович, 1897 р. 
народження, с. Передiльське Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Передiльському, колгоспник к-пу iм. 
Фрунзе. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 28 сiчня 1933 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IГНАТОВ Кирило Миколайович, 1905 р. 
народження, с. Лобачеве Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Лобачевому, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IГНАТОВ Олексiй Васильович, 1903 р. 
народження, с. Покровка Лозiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Зоринську Перевальського р-ну, 
коногон шахти "Никанор". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Iркутської обл., Росiйська Федерацiя, 
13 травня 1942 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.   

IГНАТОВ Петро Iванович, 1896 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, молодший 
сержант 10 району авiацiйного базування. 
Вiйськовим трибуналом 44 армiї 11 сiчня 1943 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

IГНАТОВ Родiон Савелiйович, 1884 р. 
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у м. Кiровську, городник к-пу "Наш 
труд". Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 23 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IГНАТОВ Степан Романович, 1892 р. 
народження, ст-ця Чертковська Морозовського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, 
кучер аптеки. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    
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IГНАТОВА Катерина Тихонiвна, 1919 р. 
народження, с. Лобачеве Станично-Луганського р-
ну, росiянка, освiта н/середня. Проживала в м. 
Луганську, рахiвник овочевої бази № 1 
мiськхарчоторгу. Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 28 липня 1945 року вислана за 
межi України як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини.  Реабiлiтована 
у 1990 роцi.    

IГНАТОВА Пелагiя Володимирiвна, 1905 р. 
народження, с. Лобачеве Станично-Луганського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала в 
Лобачевому, колгоспниця к-пу "Комсомолець". 
Арештована 13 травня 1943 року за звинуваченням 
у зрадницькiй дiяльностi. 18 липня 1943 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

IГНАТОВИЧ Всеволод Павлович, 1900 р. 
народження, м. Мелiтополь Запорiзької обл., 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Луганську, 
головний бухгалтер хiмфармзаводу. Арештований 
26 лютого 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 24 травня 1943 
року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв 
для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

IГНАТОВСЬКИЙ Михайло Петрович, 1889 
р. народження, с. Iвановка Ровенського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
лiсогон шахти № 1-2. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IГНАТЬЄВ Iван Сергiйович, 1900 р. 
народження, м. Ростов-на-Дону, Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, старший 
бухгалтер шахти № 4-бiс. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 26-27 квiтня 1933 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IГНАТЬЄВ Павло Савелiйович, 1892 р. 
народження, с. Червонопопiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Голикове Кремiнського р-ну, без певних занять. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IГНАТЬЄВ Петро Олексiйович, 1910 р. 
народження, Кремiнський р-н, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Краснорiченське 
Кремiнського р-ну, робiтник зал.ст. Кабаннє. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 27 
червня 1938 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IГНАТЬЄВ Якiв Iванович, 1873 р. 
народження, с. Валiнь Рибiнського р-ну Рязанської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Красний Луч, кухар 
їдальнi № 6. Луганським обласним судом 21 грудня 
1940 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IГНАТЮК Андрiй Васильович, 1914 р. 
народження, с. Нововладимирське, Молдавська 

РСР, молдаванин, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, тесляр "Донпiвденгазу". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 29 липня 
1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.    

IГНАТЮК Василь Михайлович, 1907 р. 
народження, с. Онацькiвцi Полонського р-ну 
Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта 
середня. Проживав у м. Ровеньки, агроном 
радгоспу iм. Шевченка. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IГОЛКIН Микола Стефанович, 1923 р. 
народження, с. Пархомiвка Краснокутського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, електрик склозаводу 
"Пролетар". Луганським обласним судом 19 серпня 
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

IГРУШИН Федiр Федотович, 1877 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Фащiвцi, 
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IГРУШКIН Оникiй Матвiйович, 1902 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, неписьменний. Проживав у Городищi, 
вибiйник шахти iм. Демченка. Арештований 18 
лютого 1933 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
19 вересня 1934 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IГУМЕНОВА Пелагiя Панасiвна, 1895 р. 
народження, с. Березки Серафимовицького р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
неписьменна. Проживала в смт Бокове-Платове 
Антрацитiвської мiськради, без певних занять. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 18 серпня 1945 року засуджена до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1956 роцi.    

IГУМЕНЦЕВ Володимир Iллiч, 1910 р. 
народження, с. Коченове Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Луганську, не працював. 
Арештований 10 липня 1942 року за звинуваченням 
у зрадi Батькiвщини. У зв'язку з воєнним станом 
етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 
3 лютого 1950 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiтований у 
1950 роцi.    

IГУМЕНЦЕВ Григорiй Архипович, 1922 р. 
народження, кол.с. Новодеркул Данилiвської 
сiльради Бiловодського р-ну, росiянин, освiта 
середня. Вiйськовослужбовець, рядовий. 
Луганським обласним судом 10 травня 1941 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

IГУМЕНЦЕВ Iван Сергiйович, 1911 р. 
народження, с. Брянськi Лiпяги Вейделевського р-
ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, вантажник центрального вугiльного 
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складу. Арештований 20 серпня 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 грудня 
1935 року звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IГУМНОВ (IГУМЕНОВ) Степан 
Iларiонович, 1893 р. народження, х. 
Остроженський, Усть-Медведицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Урало-
Кавказ Краснодонської мiськради, шкiльний 
учитель. Репресований двiчi. Арештований 14 
вересня 1930 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
28 листопада 1930 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
14 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1930 
i 1989 роках. 

IЖЕЦЬКИЙ Iван Войцехович, вiн же 
КРИЖАНОВСЬКИЙ Йосип Кайтанович, 
1894(1898) р. народження, с. Веселець 
Сатанiвського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у м. Попасна, робiтник 
Слов'янського керамiчного з-ду, Донецька обл. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 23 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

IЗВАРIН Агафон Iванович, 1864 р. 
народження, х. Ковальов, Шахтинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, 
робiтник шахти "Шварц". Арештований 19 грудня 
1929 року за звинуваченням у протидiях 
революцiйному руху. 25 травня 1930 року справу 
припинено за малозначнiстю, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IЗВАРIН Андрiй Феоктистович, 1896 р. 
народження, м. Краснодон, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Краснодонi, бригадир к-пу 
"П'ятирiчка". Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 8 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

IЗВАРIН Андрiй Феоктистович, 1899 р. 
народження, м. Краснодон, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Краснодонi, бригадир 
тракторної бригади Краснодонської МТС. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

IЗВАРIН Володимир Акимович, 1910 р. 
народження, с. Микишiвка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Микишiвцi, 
селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

IЗВАРIН Давид Павлович, 1882 р. 
народження, м. Краснодон, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Iзварине 
Краснодонської мiськради, селянин-одноосiбник. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 

1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.    

IЗВАРIН Iван Єгорович, 1896 р. 
народження, с. Нижня Гарасимiвка 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Нижнiй Гарасимiвцi, бригадир 
рiльничої бригади к-пу iм. Петровського. 
Репресований двiчi. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 22 липня 1933 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 8 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований в обох справах у 1989 
роцi.    

IЗВАРIН Iван Iванович, 1888 р. народження, 
х. Макаров, Каменський р-н Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької 
мiськради, працiвник багатотиражної газети шахти 
№ 7-8. Вiйськовим трибуналом прикордонної i 
внутрiшньої охорони УРСР 5 жовтня 1935 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

IЗВАРIН Iван Павлович, 1906 р. 
народження, смт Iзварине Краснодонської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Краснодонi, робiтник шахти № 5. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

IЗВАРIН Iван Петрович, 1896 р. 
народження, с. Стара Станиця Глубокинського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
техпрацiвник мiськхарчоторгу. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

IЗВАРIН Iван Стефанович, 1905 р. 
народження, х. Ковальов, Гундоровський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, 
десятник шахти № 6 "Центросоюз". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

IЗВАРIН Йосип Захарович, 1874 р. 
народження, с. Бiленьке Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Бiленькому, сторож к-пу iм. Кривошликова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 серпня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 15 
серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IЗВАРIН Микола Петрович, 1918 р. 
народження, с. Верхньошевирiвка Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Верхньошевирiвцi, робiтник шахти № 21. 
Арештований 8 квiтня 1942 року за звинуваченням 
у приналежностi до молодiжної терористичної 
групи, у пiдготовцi терактiв. 11 червня 1942 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. Реабiлiтований у 1942 роцi.    

IЗВАРIН Микола Степанович 
(Стефанович), 1912 р. народження, с. 
Верхньодеревечка Краснодонського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, 
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тимчасово не працював. Арештований 10 березня 
1943 року  за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 20 березня 1943 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IЗВАРIН Михайло Васильович, 1885 р. 
народження, х. Макар'єво, Гундоровський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Iзварине 
Краснодонської мiськради, рахiвник житлового 
вiддiлу рудника "Iзваринський". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

IЗВАРIН Олександр Iванович, 1887 р. 
народження, с. Королiвка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Королiвцi, 
сторож шахти № 8. Арештований 10 грудня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 
лютого 1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IЗВАРIН Павло Iванович, 1886 р. 
народження, с. Верхньошевирiвка Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Валянiвське Ровенькiвської мiськради, робiтник 
Валянiвського кам'яного кар'єру. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

IЗВАРIН Сергiй Карпович, 1888 р. 
народження, с. Нижньодеревечка Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. 
Провалля Свердловської мiськради, старший конюх 
Провальського конезаводу. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

IЗВАРIН Стефан Iванович, 1891 р. 
народження, с. Верхньошевирiвка Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Верхньошевирiвцi, конюх радгоспу iм. 
Орджонiкiдзе. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

IЗВАРIН Федот Якимович, 1882 р. 
народження, с. Верхньошевирiвка Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Верхньошевирiвцi, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 16 березня 1930 року ухвалено 
постанову про вислання на 3 р. за межi України. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1960 роках. 

IЗВАРIН Юхим Григорович, 1891 р. 
народження, с. Попiвка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Пiдгiрне 
Краснодонського р-ну, бригадир-рiльник к-пу iм. 
Калiнiна. Арештований 10 червня 1943 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 24 липня 1943 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

IЗВАРIН Яким Пилипович, 1874 р. 
народження, с. Микишiвка Краснодонського р-ну, 

росiянин, неписьменний. Проживав у Микишiвцi, 
не працював. Арештований 21 травня 1945 року за 
звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 12 
лютого 1946 року справу припинено за станом 
здоров'я та похилим вiком пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IЗВАРIН Якiв Йосипович, 1885 р. 
народження, с. Верхньодеревечка Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Верхньодеревечцi, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ОДПУ вiд 18 сiчня 1930 року висланий 
на 3 р. за межi України. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу.  Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1990 
роках. 

IЗВАРIН Якiв Фiрсович, 1900 р. 
народження, смт Iзварине Краснодонської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав в 
Iзвариному, вибiйник шахти № 2 "Iзварине". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

IЗВЄКОВ Iван Андрiйович, 1892 р. 
народження, с. Удерево Черемiсiнського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, не 
працював. 14 лютого 1942 року арештований за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 червня 
1942 року виправданий Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлiтований у 
1991 роцi.    

IЗВЄКОВ Кузьма Олексiйович, 1908 р. 
народження, м. Шахти Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта середня.  На час арешту 
член ВКП(б). Вiйськовослужбовець, командир 
взводу 33 кавалерiйського полку. До призову 
проживав у м. Краснодонi. Вiйськовим трибуналом 
3 кавалерiйського корпусу 1 квiтня 1935 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.   

IЗВЄКОВА Євдокiя Андрiївна, 1897 р. 
народження, с. Удерево Черемiсiнського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Красний Луч, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 23 червня 1942 року 
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1991 роцi.    

IЗВОЛЬСЬКИЙ Микола Iллiч, вiн же 
АСТАПОВ-МОРОЗ Микола Григорович, 1895 р. 
народження, с. Язиково Каменського р-ну 
Тульської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта вища. Проживав у м. Луганську, пенсiонер. 
Луганським обласним судом 15 сiчня 1959 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

IЗЕРСЬКИЙ Мар'ян Йосипович 
(Iванович), 1909 р. народження, с. Бiлогородка 
Iзяславського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Городище Бiловодського 
р-ну, колгоспник к-пу iм. Шевченка. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року 
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засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

IЗМАЙЛОВ Вiктор Олександрович, 1906 р. 
народження, м. Марiуполь Донецької обл., 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Лисичанську, майстер Пiвнiчдондресу. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

IЗМАЛКОВ Iван Петрович, 1920 р. 
народження, с. Степановка Долгоруковського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у смт Михайлiвка 
Ровенькiвської мiськради, майстер вiддiлу 
технiчного контролю шахти № 28. Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 9 червня 1949 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

IЗОСИМОВ Андрiй Григорович, 1899 р. 
народження, с. Нижньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Тепле Станично-Луганського р-ну, 
бригадир 10-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi. Луганським обласним судом 19 квiтня 
1939 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IЗОСИМОВ Гордiй Григорович, 1891 р. 
народження, с. Нижньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянин, неписьменний. 
Проживав у Нижньотеплому, техпрацiвник 
Петрiвського поштового вiддiлення. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

IЗОСИМОВ Марко Герасимович, 1886 р. 
народження, с. Середньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Середньотеплому, селянин-
одноосiбник. Колегiєю ОДПУ 18 сiчня 1930 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IЗОСИМОВА Катерина Григорiвна, 1908 р. 
народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в смт 
Станично-Луганське, робiтниця Луганського з-ду 
№ 60. Луганським обласним судом 13 серпня 1937 
року засуджена до 2 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1993 роцi.    

IЗЮМЕНКО Василь Андрiйович, 1916 р. 
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
курсант строкової служби навчального батальйону 
5 танкової бригади. 16 липня 1938 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськової частини 4373 засуджений до 
6 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

IЗЮМЕНКО Микола Микитович, 1898 р. 
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, столяр рудоремонтного з-ду. 
Репресований двiчi. Арештований 7 червня 1932 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної повстанської органiзацiї. 10 
сiчня 1933 року справу припинено за недостатнiстю 
даних для притягнення до суду, з-пiд варти 

звiльнений. 16 лютого 1935 року арештований за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11 
вересня 1935 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтований в обох справах у 1994 роцi.    

IЗЮМЕНКО Петро Андрiйович, 1913 р. 
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бобриковому, не працював. Вiйськовим 
трибуналом 34 району авiацiйного базування 28 
сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

IЗЮМСЬКИЙ Тимофiй Єпiфанович, 1904 
р. народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Євсузi, 
бригадир к-пу iм. Молотова. Луганським обласним 
судом 26 серпня 1948 року засуджений до 25 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

IКЕРТ Рейнгольд Христофорович, 1921 р. 
народження, с. Садки-Строївка Макарiвського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Антрацитi, грабар тресту "Донбасжитлобуд". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IЛЛАРIОНЕНКО Iван Трохимович, 1902 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар 
з-ду № 60. Арештований 2 квiтня 1932 року за 
звинуваченням в контрреволюцiйнiй агiтацiї. 25 
липня 1932 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IЛЛАРIОНОВ Микола Миронович, 1908 р. 
народження, х. Карасьов, Усть-Медведицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник вiддiлу капiтальних робiт з-ду 
iм. Косiора. Арештований 9 березня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 червня 
1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1933 роцi.    

IЛЛЄНКО Вiра Миколаївна, 1919 р. 
народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну, 
українка, освiта середня. Проживала у м. 
Луганську, не працювала. Арештована 5 квiтня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 28 вересня 1943 року 
виправдана Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. Реабiлiтована у 1943 роцi.   

IЛЛЄНКО Iрина Миколаївна, 1918 р. 
народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну, 
українка, освiта н/середня. Проживала в м. 
Луганську, табельниця з-ду iм. 20-рiччя Жовтня. 
Арештована 5 квiтня 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 29 вересня 1943 
року виправдана Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл.  Реабiлiтована у 1943 роцi.    

IЛЛЄНКО Костянтин Єгорович, 1872 р. 
народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, сторож краєзнавчого музею. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року 
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засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

IЛЛЄНКО Тетяна Пантелiївна, 1897 р. 
народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала за мiсцем 
народження, колгоспниця к-пу iм. Пархоменка. 
Арештована 8 квiтня 1943 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 28 вересня 1943 року 
виправдана Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл.  Реабiлiтована у 1943 роцi.    

IЛЛI Данило Антонович, 1893 р. 
народження, с. Єлисаветiвка Тилiгуло-
Березанського р-ну Одеської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Свердловську, вiзник 
транспортної артiлi "Гужовик". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IЛЛI Йосип Адольфович, 1900 р. 
народження, к. Ландау Лiбкнехтiвського р-ну 
Одеської обл., нiмець, освiта середня. Проживав у 
смт Бiловодську, викладач школи шоферiв. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

IЛЛI Йосип Антонович, 1898 р. народження, 
к. Ландау Лiбкнехтiвського р-ну Одеської обл., 
нiмець, освiта середня. Проживав у м. 
Свердловську, шкiльний учитель. Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

IЛЛЯШЕНКО Гарасим Семенович, 1877 р. 
народження, с. Смоличiвка Любецького р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Барикине Сватiвського р-ну, без 
певних занять. 21 квiтня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськової частини 1080 засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

IЛЛЯШЕНКО Iлля Єгорович, 1890 р. 
народження, с. Платово Матвєєво-Курганського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, 
вантажник шахти № 23. Донецьким обласним 
судом 23 сiчня 1935 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IЛЛЯШОВ Iван Захарович, 1888 р. 
народження, с. Райгородка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Райгородцi, сторож к-пу "Нове село". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 
15 сiчня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

IЛЛЯШОВ Кузьма Федорович, 1902 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, машинiст 
водокачки зал.ст. Лисичанськ. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 28 
червня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1965 роцi.    

IЛЛЯШОВ Федiр Миколайович, 1875 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, без певних занять. "Трiйкою" УНКВС 

по Донецькiй обл. 27 жовтня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IЛЛЯШОВ Федiр Михайлович, 1882 р. 
народження, с. Райгородка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Райгородцi, не працював. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

IЛЬЇН Андрiй Матвiйович, 1912 р. 
народження, Малоархангельський р-н Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Алчевську, iнспектор райвiддiлу 
народної освiти. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької обл. 28 вересня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

IЛЬЇН Афанасiй Лукич, 1891 р. народження, 
с. Трьохiзбенка Слов'яносербського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
сортувальник з-ду iм. Ворошилова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 
роцi.    

IЛЬЇН Iван Павлович, 1912 р. народження, 
смт Бiловодськ, українець. Проживав у с. Сенькове 
Старобiльського р-ну, вчитель трудової школи. 
Постановою Бiловодського райнарсуду вiд 3 
вересня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.    

IЛЬЇН Iван Сергiйович, 1890 р. народження, 
с. Iллiнка Троїцького р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав в Iллiнцi, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 квiтня 1931 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

IЛЬЇН Микола Захарович, 1892 р. 
народження, с. Злинка Маловискiвського р-ну 
Одеської обл., молдаванин. Проживав у м. 
Ровеньки, помiчник начальника пункту 
вiдвантаження вугiлля тресту "Свердловвугiлля". 
Спецколегiєю Лiнiйного суду залiзничної 
магiстралi Москва-Донбас 24 лютого 1937 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.    

IЛЬЇН Микола Семенович, 1888 р. 
народження, с. Олександрiвка, Донецька обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Попiвка 
Бiлокуракинського р-ну, не працював. Вiйськовим 
трибуналом 14 бригади 7 саперної армiї 7 червня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

IЛЬЇН Олексiй Iванович, 1907 р. 
народження, с. Iллiнка Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
836 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 
240 стрiлецької дивiзiї 24 липня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

IЛЬЇН Пилип Кiндратович, 1895 р. 
народження, с. Новоiванiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоiванiвцi, робiтник шахти № 1-2 "Гiрська". 
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Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.    

IЛЬЇН Федiр Костянтинович, 1908 р. 
народження, м. Севастополь, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м. Ровеньки, головний механiк тресту 
"Фрунзевугiлля". Арештований 18 квiтня 1943 року 
за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 14 жовтня 
1943 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IЛЬЇНОВ Iван Платонович, 1893 р. 
народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського р-
ну, росiянин, неписьменний. Проживав у 
Трьохiзбенцi, селянин-одноосiбник. Арештований 
16 квiтня 1931 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 9 липня 1931 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1931 роцi.    

IЛЬЇНОВ Михайло Афанасiйович, 1899 р. 
народження, с. Крякiвка Слов'яносербського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Крякiвцi, 
без певних занять. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 квiтня 1942 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IЛЬЇНОВ Олексiй Юхимович, 1921 р. 
народження, с. Крякiвка Слов'яносербського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 657 стрiлецького полку 125 стрiлецької 
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 11 стрiлецького 
корпусу 23 липня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 24 липня 1941 року. 
Реабiлiтований у 1997 роцi.    

IЛЬЇНОВ Якiв Афанасiйович, 1895 р. 
народження, с. Гороховка Новокалитвенського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Волнухине 
Лутугинського р-ну, без певних занять. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IЛЬКЕВИЧ Василь Васильович, 1895 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, завiдуючий матерiальним 
вiддiлом шахти № 3-3-бiс. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IЛЬКОВ Якiв Васильович, 1886 р. 
народження, с. Комишне Станично-Луганського р-
ну, росіянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Кiровську, вантажник шахти "Голубiвська". 
Репресований двiчi. Арештований 22 квiтня 1935 
року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй 
дiяльностi. 7 серпня 1935 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1989 роках.   

IЛЬНИЦЬКИЙ Павло Петрович, 1902 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, робiтник шахти № 12. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IЛЬЧЕНКО Ганна Венедиктiвна, 1893 р. 
народження, с. Астахове Свердловської мiськради, 
українка, освiта початкова. Проживала в смт 
Комсомольський Свердловської мiськради, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом 18 армiї 4 
сiчня 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1945 роцi.    

IЛЬЧЕНКО Григорiй Васильович, 1888 
(1890) р. народження, с. Новоганнiвка 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Новоганнiвцi, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Постановою  Судової "трiйки" 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 листопада 1931 року 
висланий на 5 р. за межi України. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1989 i 1990 роках. 

IЛЬЧЕНКО Iван Васильович, 1891 р. 
народження, с. Григорiвка, Таврiйська губернiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Новоганнiвка Краснодонського р-ну, конюх артiлi 
"Свiтанок". Арештований 2 квiтня 1931 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної повстанської куркульської 
органiзацiї. 1 жовтня 1931 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1931 роцi.    

IЛЬЧЕНКО (IЛЛIЧЕНКО) Iван Iванович, 
1909 р. народження, с. Курячiвка Маркiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
радгоспу "Скотар" Маркiвського р-ну, бухгалтер 
радгоспу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 
липня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IЛЬЧЕНКО Iван Панасович, 1888 р. 
народження, с. Петропавлiвка, Таврiйська губернiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Новоганнiвка Краснодонського р-ну, селянин-
одноосiбник. Постановою Судової "трiйки" при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 квiтня 1930 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IЛЬЧЕНКО Iван Петрович, 1898 р. 
народження, с. Суходiл Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник з-ду iм. Артема. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

IЛЬЧЕНКО Iван Федорович, 1917 р. 
народження, с. Астахове Свердловської мiськради, 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Ровеньки, листоноша. Донецьким обласним судом 
8 травня 1936 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IЛЬЧЕНКО Матвiй Данилович, 1884 р. 
народження, с. Новоiвановка Волоконовського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта середня. Проживав у м. Краснодонi, 
гiрничий технiк шахти № 1-бiс. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 19 
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1955 роцi.    

IЛЬЧЕНКО Олексiй Петрович, 1900 р. 
народження, с. Суходiл Слов'яносербського р-ну, 
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українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник з-ду Наркомату шляхiв. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1973 роцi.    

IЛЬЧЕНКО Семен Йосипович, 1915 р. 
народження, с. Польове, Харкiвська обл., 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Алчевську, електрослюсар з-ду iм. Ворошилова. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Iркутської 
обл., Росiйська Федерацiя, 29 грудня 1941 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

IЛЬЧЕНКО Трифон Васильович, 1880 р. 
народження, с. Новогригорiвка Бердянського р-ну 
Запорiзької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Новоганнiвка Краснодонського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 12 березня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

IЛЬЧЕНКО Федiр Овсiйович, 1901 р. 
народження, с. Бiлки Тростянецького р-ну 
Сумської обл., українець, освiта середня. Проживав 
у с. Караван-Солодкий Маркiвського р-ну, 
шкiльний учитель. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 9 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

IЛЬШТЕЙН Олександр Михайлович, 1898 
р. народження, с. Роздори, Днiпропетровська обл., 
єврей, освiта вища. Проживав у м. Свердловську, 
головний iнженер шахтоуправлiння iм. Свердлова. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 9 сiчня 1931 року заборонено строком на 
3 р. проживання у рядi мiст i округiв країни.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IЛЮК Федiр Улянович, 1883 р. народження, 
Польща, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, сторож бази райторгу. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 8 березня 1941 року 
визнаний соцiально небезпечним елементом i 
позбавлений права проживання протягом 3 р. в 
режимних мiсцевостях СРСР. Реабiлiтований у 
1989 роцi.   

IМГРУНТ Адам Адамович, 1906 р. 
народження, х. Комiнтерн, Звєревський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, 
вiзник-приватник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

IНАКОВ Петро Олексiйович, 1886 р. 
народження, с. Городище Бiловодського р-ну, 
українець, освiта вища. Проживав у м. Кiровську, 
завiдуючий хiмлабораторiєю тресту "Кiроввугiлля". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 27 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IНДЕНКО Iван Назарович, 1907 р. 
народження, м. Грайворон Курської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Краснодонi, гiрничий десятник шахти № 1-бiс. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 5 листопада 

1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

IНДИЧИЙ Никифор Григорович, 1880 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, 
робiтник радгоспу iм. Ворошилова. Арештований 6 
сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 13 червня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1933 
роцi.    

IНДИЧИЙ Полiкарп Дмитрович, 1915 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Первомайську, робiтник шахти "Сокологорiвка". 
Арештований 6 липня 1938 року за звинуваченням 
у шкiдництвi i антирадянськiй агiтацiї. 8 серпня 
1938 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IНДЮКОВ Семен Романович, 1898 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Кам'янка Новопсковського р-ну, завiдуючий 
майстернею Каськiвської МТС. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 26 жовтня 1936 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IНДЮЧЕНКО Федiр Матвiйович, 1896 р. 
народження, с. Олександропiль Бiлокуракинського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, не працював. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

IНОГОРОДСЬКИЙ Тихiн Кузьмич, 1897 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, працiвник 
Родакiвського вiддiлення перевезень пошти. 
Арештований 26 квiтня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 1 жовтня 1938 року 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IНЮТIН Дмитро Iванович, 1909 р. 
народження, с. Астахове Свердловської мiськради, 
росiянин, освiта початкова. Проживав в 
Астаховому, колгоспник к-пу iм. 1 Травня. 
Арештований 17 липня 1941 року  за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 
вересня 1941 року виправданий Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл.  
Реабiлiтований у 1941 роцi.    

IНЮТIН Самiйло Петрович, 1872 р. 
народження, м. Новочеркаськ Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Астахове Свердловської мiськради, 
селянин-одноосiбник. Луганським окружним судом 
6 липня 1930 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IНЮТIНА Олександра Пилипiвна, 1890 р. 
народження, х. Кисельов, Ростовська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянка, неписьменна. 
Проживала в с. Астахове Свердловської мiськради, 
домогосподарка. 22 березня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськової частини 1125 засуджена до 
7 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1993 роцi.    
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IОБ Йоганнус Йоганнович, 1880 р. 
народження, с. Наталя Мархлевського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Цiлуйкове Бiлокуракинського р-ну, колгоспник 
к-пу "Комiнтерн". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IРБЕ Микола Iванович, 1896 р. народження, 
Латвiя, латиш, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, тесляр шахти № 10. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

IРЖАВСЬКИЙ Трохим Пилипович, 1892 р. 
народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-
ну, українець, освiта середня.  Член ВКП(б) у 1931-
1937 рр. Проживав у м. Луганську, плановик 
новопаровозного цеху з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 
серпня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1960 роцi.    

IРИМЕНКО Никанор Родiонович, 1892 р. 
народження, с. Бузовиця Хотинського повiту, 
Бессарабiя, українець, освiта н/вища. Проживав у м. 
Старобiльську, не працював. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 16 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IРКЛIЄВСЬКИЙ Георгiй Пилипович, 1902 
р. народження, с. Лютенька Гадяцького р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта н/вища. 
Проживав у м. Старобiльську, викладач ветшколи. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.    

IРХА Андрiй Костянтинович, 1889 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, колгоспник к-пу 
"Маяк". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Українського округу 20 квiтня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IРХА Василь Семенович, 1891 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, вiзник-
приватник. Арештований 28 листопада 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 8 
грудня 1932 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1932 роцi.    

IРХА Микита Олексiйович, 1900 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта вища. 
Проживав у Сватовому, вчитель НСШ № 2. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 2 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 
березня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

IРХА Семен Федорович, 1896 р. народження, 
м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав 
у Сватовому, тесляр депо Сватове. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 2 вересня 
1941 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.    

IСАДСЬКИЙ Флорентiй Васильович, 1908 
р. народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Нагольно-Тарасiвцi, 

селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 12 квiтня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

IСАЄВ Iван Семенович, 1874 р. народження, 
Клєтський р-н Волгоградської обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, конюх шахти № 2. Спецколегiєю 
Донецького обласного суду 22 липня 1935 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

IСАЄВ Iван Степанович, 1914 р. 
народження, с. Свяченiвка Дворiчанського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, лiсогон шахти № 1-2. 
Вiйськовим трибуналом 69 армiї 16 червня 1945 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1967 роцi.    

IСАЄВ Павло Панасович, 1886 р. 
народження, ст-ця Суворовська Нижньочирського 
р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Ровеньки, стволовий шахти № 14-17. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

IСАЄВ Петро Васильович, 1895 р. 
народження, с. Великий Суходiл Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, кучер райкомунспiлки. Арештований 
17 сiчня 1933 року за звинуваченням у боротьбi з 
революцiйним рухом. 3 травня 1933 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    

IСАЄВСЬКИЙ Василь Овдiйович, 1887 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, рахiвник з-ду iм. 
Будьонного. Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР 9 липня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

IСАЄВСЬКИЙ Сергiй Олексiйович, 1890 р. 
народження, с. Старий Айдар Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Старому Айдарi, селянин-одноосiбник. 
Арештований 24 липня 1921 року за звинуваченням 
в антирадянських дiях. 28 липня 1921 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1921 роцi.    

IСАЄНКО Андрiй Iванович, 1909 р. 
народження, с. Дворiчна Дворiчанського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Старобiльську, експедитор 
хлiбозаводу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 15 жовтня 1941 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IСАЄНКО Борис Лукич, 1914 р. 
народження, с. Лобачеве Станично-Луганського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Лобачевому, колгоспник к-пу "Комсомолець". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 14 вересня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

IСАЄНКО Влас Степанович, 1900 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
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початкова. Проживав у Лисичанську, машинiст 
машинного залу з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

IСАЄНКО Iван Микитович, 1893 р. 
народження, с. Євминка Остерського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, гiрничий технiк тресту 
"Донпромвугiлля". Постановою "трiйки" при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 28 лютого 1934 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1934 
роцi.    

IСАЄНКО Клавдiя Гнатiвна, 1914 р. 
народження, м. Луганськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в Луганську, прибиральниця 
в обкомi партiї. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 15 лютого 1946 року як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини вислана за межi України.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

IСАЄНКО Михайло Давидович, 1872 р. 
народження, с. Богодарiвка Єланецького р-ну 
Миколаївської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 грудня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

IСАЄНКО Мотрона Дмитрiвна, 1914 р. 
народження, м. Краснодон, українка, освiта 
початкова. Проживала в Краснодонi, робiтниця 
шахти № 4. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 10 лютого 1945 року вислана за 
межi України як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована 
у 1990 роцi.    

IСАЄНКО Федiр Дмитрович, 1893 р. 
народження, с. Новоукраїнка, Одеська обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
крiпильник шахти № 2-5 "Кам'янка". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

IСАЙЧЕНКО Юхим Петрович, 1905 р. 
народження, м. Костюковичi Гомельської обл., 
Бiлорусь, бiлорус, освiта н/середня. Проживав у м. 
Стахановi, нормувальник шахти № 3-3-бiс. 
Донецьким обласним судом 11 квiтня 1937 року 
засуджений до 1 р. 6 м-цiв позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

IСАУЛЕНКО Оксана Стефанiвна, 1910 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала у 
Варварiвцi, колгоспниця к-пу iм. Будьонного. 
Арештована 12 березня 1942 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 21 березня 1942 року 
виправдана Вiйськовим трибуналом 28 району 
авiацiйного базування.  Реабiлiтована у 1942 роцi.    

IСАУЛЕНКО Стефан Пилипович, 1890 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Варварiвцi, завгосп к-пу iм. Будьонного. 
Вiйськовим трибуналом 28 району авiацiйного 

базування 21 березня 1942 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

IСАЦЬКИЙ (IСАДСЬКИЙ) Михайло 
Васильович, 1904 р. народження, смт Нагольно-
Тарасiвка Ровенькiвської мiськради, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
слюсар мехцеху ремонтних майстерень тресту 
"Краснодонвугiлля". Арештований 10 грудня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 
грудня 1932 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IСАЧЕНКО Василь Никифорович, 1899 р. 
народження, с. Сiльце Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у кол.с. Зелененьке Ребрикiвської 
сiльради Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Красний Луч". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1970 роцi.    

IСАЧЕНКОВА Олена Наумiвна, 1901 р. 
народження, с. Будища Грем'яцького р-ну 
Чернiгiвської обл., росiянка, освiта початкова. 
Проживала в с. Благовiщенка Станично-
Луганського р-ну, голова  сiльради. Арештована 19 
травня 1943 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 17 серпня 1943 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 
1994 роцi.    

IСИКОВ Карпо Дмитрович, 1890 р. 
народження, с. Серебрянка Попаснянського р-ну 
(згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Серебрянцi, помiчник машинiста екскаватора 
доломiтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 серпня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IСТОМIН Микола Дмитрович, 1904 р. 
народження, с. Локтєво Задонського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
неписьменний. Проживав у м. Стахановi, не 
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 8 жовтня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. 19 жовтня 1941 року Вiйськовою радою 
Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IСТОМIН Степан Дмитрович, 1896 р. 
народження, Польща, українець, освiта вища. 
Проживав у м. Стахановi, викладач лiтератури СШ 
№ 1. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

IСТОМIНА Анна Павлiвна, 1912 р. 
народження, с. Полiбенково Чембарського р-ну 
Пензенської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в смт Бугаївка 
Перевальського р-ну, домогосподарка. Вiйськовим 
трибуналом гарнiзону м. Алчевська 27 лютого 1942 
року засуджена до розстрiлу. Вирок виконано 23 
квiтня 1942 року. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

IСУ Авдишо, 1899 р. народження, Iран, 
ассирiєць, неписьменний. Проживав у м. 
Луганську, чистильник взуття-приватник. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
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29 серпня 1939 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

IТЕРМАН Йосип Петрович, 1873 р. 
народження, к. Нова Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Кашкарне Троїцького р-ну, колгоспник к-пу 
"Маяк". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IТКIС Рiва Лазарiвна, 1901 р. народження, 
м. Мелiтополь Запорiзької обл., єврейка, освiта 
вища.  Член ВКП(б) у 1922-1938 рр. Проживала в м. 
Луганську, директор СШ № 20. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 21 
жовтня 1938 року засуджена до розстрiлу. 24 сiчня 
1939 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 24 
квiтня 1941 року пленумом Верховного суду СРСР 
вирок скасовано, справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1941 роцi. 

IУДIН Олександр Григорович, 1925 р. 
народження, с. Ожедово Староруського р-ну 
Ленiнградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, 
вибiйник шахти iм. Сталiна. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 20 
лютого 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

IУС-ВУС Омелян Федосiйович, 1884 р. 
народження, Чернiгiвська обл., росiянин, освiта 
початкова. Проживав у с. Попiвка 
Бiлокуракинського р-ну, завгосп примiського 
господарства спецторгу НКВС. Вiйськовим 
трибуналом 14 бригади 7 саперної армiї 7 червня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1997 роцi.    

IШЕВСЬКИЙ Iван Нефедович, 1900 р. 
народження, с. Петровка Грачевського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
складач поїздiв зал.ст. Петровеньки. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 лютого 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 25 
лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

IШКОВ Якiв Петрович, 1896 р. народження, 
с. Самсонiвка Краснодонського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Сiмейкине 
Краснодонського р-ну, приймальник пункту 
"Заготзерно". Донецьким обласним судом 1 лютого 
1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

IЩЕНКО Василь Iванович, 1887 р. 
народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нещеретовому, колгоспник к-пу iм. Молотова. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Українського 
округу 23 травня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

IЩЕНКО Василь Якимович, 1914 р. 
народження, с. Шелестiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Шелестiвцi, не працював. Арештований 19 березня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 

нiмецьким окупантам. 18 грудня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IЩЕНКО Ганна Сергiївна, 1918 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українка, освiта середня. Проживала в Мiлуватцi, 
не працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 18 вересня 1944 року 
засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1989 роцi.    

IЩЕНКО Iван Арсентiйович, 1906 р. 
народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Лозове 
Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу iм. Сталiна. 
Арештований 20 березня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 червня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

IЩЕНКО Iван Микитович, 1878 р. 
народження, с. Пiдгора Ляховецького р-ну 
Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Астахове Свердловської 
мiськради, завiдуючий ветеринарним пунктом. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 30 травня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
10 червня 1942 року Вiйськовим трибуналом 
Пiвденного фронту справу повернено на 
дослiдування. У зв'язку з воєнним станом був 
етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 
12 квiтня 1948 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi. 

IЩЕНКО Йосип Максимович, 1870 р. 
народження, с. Наугольне Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Наугольному, селянин-одноосiбник. Арештований 
30 листопада 1930 року  за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 28 квiтня 1931 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1931 роцi.    

IЩЕНКО Йосип Федорович, 1897 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 6 липня 1932 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

IЩЕНКО Михайло Михайлович, 1912 р. 
народження, с. Шелестiвка Мiловського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у м. 
Луганську, пекар хлiбокомбiнату. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 10-11 
липня 1945 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IЩЕНКО Олександр Захарович, 1911 р. 
народження, с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
командир вiддiлення 16 кавалерiйського полку. 
Вiйськовим трибуналом 2 кавалерiйського корпусу 
27 вересня 1935 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IЩЕНКО Петро Антонович, 1896 р. 
народження, с. Наугольне Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Наугольному, селянин-одноосiбник. Арештований 
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8 червня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 31 серпня 1932 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1932 роцi.    

IЩЕНКО Пилип Симонович (Самiйлович), 
1867 р. народження, с. Попiвка Краснодонського р-
ну, українець. Проживав у Попiвцi, селянин-
одноосiбник. Арештований 1 березня 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

IЩЕНКО Семен Iллiч, 1907 р. народження, 
с. Шелестiвка Мiловського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Шелестiвцi, колгоспник к-
пу iм. Сталiна. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 18 квiтня 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

IЩЕНКО Сергiй Трохимович, 1910 р. 
народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Боково-Платовому, прохiдник шахти Нiкопольської 
контори "Мiськпаливо". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 8 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IЩЕНКО Уляна Федорiвна, 1901 р. 
народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в с. 
Терехове Старобiльського р-ну, колгоспниця к-пу 
"Зелена долина". 8 липня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 
вiйськової частини 1080 засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

IЩЕНКО Федiр Степанович, 1894 р. 
народження, с. Веселогорiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Первомайську, котельник шахти iм. Менжинського. 
Арештований 25 червня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 26 
серпня 1938 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1938 роцi.    

IЩЕНКО Федот Миколайович, 1893 р. 
народження, с. Шелестiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Травневе Мiловського р-ну, швець артiлi iм. 
Ворошилова. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 24 серпня 1943 року засуджений до 
6 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

IЩУК Микита Митрофанович, 1897 р. 
народження, м. Кременець Кременецького р-ну 
Тернопiльської обл., українець, неписьменний. 
Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 9-10 червня 1942 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 19 
червня 1942 року. Реабiлiтований у 1998 роцi.    

IЩУК Микола Максимович, 1898 р. 
народження, м. Кишинiв, Молдова, українець, 
освiта середня. Проживав у м. Луганську, 
начальник служби експлуатацiї транспортного цеху 
з-ду iм. Косiора. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

IЩУК Полiкарп Федотович, 1911 р. 
народження, с. Калинiвське Сватiвського р-ну, 

українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Кривошиївка Сватiвського р-ну, ремонтний 
робiтник 8 дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi. Арештований 11 березня 1945 року за 
звинуваченням у тому, що пiд час нiмецької 
окупацiї служив полiцаєм. 10 грудня 1945 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

Й 
ЙОЛКIН Iван Пилипович, 1889 р. 

народження, с. Сухарево Уразовського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
неписьменний. Проживав у м. Артемiвську 
Перевальського р-ну, крiпильник 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.    

ЙОЛКIН Семен Пилипович, 1891 р. 
народження, с. Сухарево Уразовського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
неписьменний. Проживав у м. Артемiвську 
Перевальського р-ну, вибiйник шахти № 10 iм. 
Артема. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

ЙОНАС Катерина Пилипiвна, 1891 р. 
народження, х. Леонопiль, Новоодеський р-н 
Одеської обл., нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в смт Софiївський Краснолуцької 
мiськради, робiтниця шахти № 21. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року 
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1989 роцi.    

ЙОНАС Рафаїл Лаврентiйович, 1889 р. 
народження, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, робiтник шахти № 21. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 7 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЙОНАС Франц Францович, 1897 р. 
народження, с. Велика Врадiївка 
Великоврадiївського р-ну Одеської обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у смт Софiївський 
Краснолуцької мiськради, крiпильник шахти № 21. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 липня 1937 
року засуджений до розстрiлу.  Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЙОНОВ Григорiй Васильович, 1896 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Сиротине Сєверодонецької мiськради, кучер 
Пiвнiчдондресу. Арештований 22 листопада 1931 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 13 грудня 1931 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.  
Реабiлiтований у 1931 роцi.    
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ЙОНОВ Денис Тимофiйович, 1896 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Єпiфанiвцi, колгоспник к-пу iм. Сталiна. 
Арештований 5 вересня 1931 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної повстанської органiзацiї, що в 
ходi слiдства не було доведено. 17 грудня 1931 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1931 роцi.    

ЙОНОВ Семен Тимофiйович, 1901 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Єпiфанiвцi, колгоспник к-пу iм. Сталiна. 
Репресований двiчi. Арештований 19 вересня 1931 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 9 листопада 1931 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Арештований 12 сiчня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 квiтня 
1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у 1931 i 1933 
роках. 

ЙОРДАН Карл Якович, 1890 р. народження, 
к. Вайнау Пришибського р-ну Запорiзької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Берестове 
Попаснянського р-ну (пiзнiше Артемiвського р-ну 
Донецької обл.), возiй радгоспу "Спiрне". 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 8 червня 1932 року позбавлений права 
проживання протягом 3 р. у 12 пунктах СРСР.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЙОРДАНОПУЛО Iсак Савелiйович, 1876 р. 
народження, Туреччина, грек, освiта початкова. 
Проживав у смт Ленiнське Свердловської 
мiськради, робiтник шахти iм. Чубаря. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 10 лютого 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЙОРДАНСЬКИЙ Олексiй Петрович, 1894 
р. народження, с. Покровське Дросковського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Красний Луч, 
рахiвник мiськхолодильника. Арештований 25 
сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 13 березня 1933 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЙОРТ Герберт Християнович, 1896 р. 
народження, с. Муравня Мархлевського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Лизине Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-
пу "Рада". Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 25 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЙОСИПОВИЧ Тойвi Бернардович, 1912 р. 
народження, Румунiя, єврей, освiта середня. 
Проживав у м. Алчевську, стругальник з-ду iм. 
Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
5 вересня 1942 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЙОСТ Карл Пилипович, 1874 р. 
народження, с. Осинове, Самарська губернiя, 

нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Сватове, 
пенсiонер. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 2 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЙОСТ Отто Якович, 1919 р. народження, 
кол.с. Добропiлля Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу 
"Рот Фронт". 15 вересня 1935 року вiдiбрано 
пiдписку про невиїзд – звинувачувався в 
антирадянськiй агiтацiї. 28 сiчня 1936 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.    

ЙОСТ Фрiдрiх Якович, 1909 р. народження, 
к. Красний Колос Шахтинського р-ну Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у кол.с. Добропiлля Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, моторист к-пу "Рот 
Фронт". Арештований 23 лютого 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 14 лютого 1939 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЙОСТ Якiв Якович, 1894 р. народження, к. 
Нейгоф, Азово-Чорноморський край, Росiйська 
Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
кол.с. Добропiлля Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, колгоспник к-пу "Рот 
Фронт". Репресований двiчi. Арештований 22 
липня 1935 року за звинуваченням в 
антирадянськiй дiяльностi. 28 сiчня 1936 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 23 
листопада 1937 року Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1961 роках.   

ЙОТКО Григорiй Степанович, 1914 р. 
народження, с. Кошари Конотопського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, бурильник шахти № 7-
7-бiс. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 
серпня 1935 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЙОФФЕ Ганна Якiвна, 1907 р. народження, 
смт Новопсков, українка, освiта початкова. 
Проживала в смт Бiловодськ, домогосподарка. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 липня 
1938 року визнана соцiально небезпечним 
елементом i пiддана гласному нагляду за мiсцем 
проживання строком на 2 р.  Реабiлiтована у 1994 
роцi.    

ЙОФФЕ Iзраїль Семенович, 1903 р. 
народження, с. Високопiлля, Миколаївська обл., 
єврей, освiта вища. Проживав у смт Бiловодськ, 
старший агроном райземвiддiлу. Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР 1 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 
грудня 1937 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЙОХIМ Антон Якович, 1887 р. народження, 
к. Тiнгоф-2 Марiупольського р-ну Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, колгоспник к-пу iм. Тельмана. Донецьким 
обласним судом 15 сiчня 1939 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.    
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ЙОХIМ Генрiх Антонович, 1924 р. 
народження, м. Красний Луч, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у Красному Лучi, пастух к-пу 
iм. Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
18 листопада 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЙОХIМ Едуард Якович, 1894 р. народження, 
с. Ясинiвка Бахмутського р-ну Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, колгоспник к-пу iм. Тельмана. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 
роцi.    

ЙОХIМ Емiлiя Адольфiвна, 1896 р. 
народження, Нiмеччина, нiмкеня, освiта н/середня. 
Проживала в м. Красний Луч, колгоспниця к-пу iм. 
Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 
листопада 1942 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1961 роцi.    

ЙОХIМ Iван Пилипович, 1910 р. 
народження, к. Штейнберг Миколаївського р-ну 
Миколаївської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, кучер пекарнi 
"Трансторгхарчу". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 4 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЙОХIМ Iван Якович, 1887 р. народження, к. 
Тiнгоф-2 Марiупольського р-ну Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, колгоспник к-пу iм. Тельмана. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 22 березня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ЙОХIМ Костянтин Якович, 1905 р. 
народження, с. Ясинiвка Бахмутського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Красний Луч, колгоспник к-пу iм. Тельмана. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

К 
КАА Август Августович, 1891 р. 

народження, с. Єлисаветпiль Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав  

у с-щi Азарiвка Лутугинського р-ну, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 27 лютого 1933 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 11 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 17 
серпня 1937 року. Реабiлiтований в обох справах у 
1989 роцi.    

КАА Адольф Августович, 1898 р. 
народження, с. Єлисаветпiль Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с-щi Азарiвка Лутугинського р-ну, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 27 лютого 1933 
року ухвалено постанову про вислання на 3 р. за 
межi України. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької обл. 25 липня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 
серпня 1941 року. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 
i 1990 роках.   

КАА Вiльгельм (Василь) Августович, 1907 
р. народження, с. Єлисаветпiль Марiупольського р-
ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, возiй пошти к-пу iм. 
Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 
листопада 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАА Володимир Августович, 1895 р. 
народження, с. Єлисаветпiль 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 21 листопада 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

КАА Отто Августович, 1889 (1894) р. 
народження, с. Єлисаветпiль Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с-щi Азарiвка Лутугинського р-ну, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 27 лютого 1933 року висланий 
на 3 р. за межi України. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований в обох справах 
у 1989 роцi.  

КАБАК Мойсей Аронович, 1901 р. 
народження, м. Чернiгiв, єврей, освiта вища. 
Проживав у м. Луганську, заступник головного 
металурга з-ду № 60. Луганським обласним судом 
10 травня 1939 року засуджений до 15 р. 
позбавлення волi. 25 вересня 1939 року Верховним 
судом УРСР вирок скасовано, справу направлено 
на дослiдування. 13 квiтня 1940 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1940 роцi.    

КАБАК Якiв Васильович, 1900 р. 
народження, Роменський р-н Сумської обл., 
українець, освiта середня. Проживав у смт Нижнє 
Первомайської мiськради, вчитель селищної школи. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 30 
квiтня 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КАБАНЕЦЬ Антон Iванович, 1921 р. 
народження, с. Орловець Петрiвського р-ну 
Київської обл., українець, освiта середня. Проживав 
у м. Зоринську Перевальського р-ну, робiтник 
шахти "Никанор". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 28-29 квiтня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    
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КАБАНКОВ Iван Євдокимович, 1906 р. 
народження, с. Раїса Скороднянського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Нижньотепле 
Станично-Луганського р-ну, грабар на будiвництвi 
залiзничної магiстралi Москва-Донбас. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 29 квiтня 1933 
року ухвалено постанову про вислання за межi 
України умовно.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАБАНОВ Василь Герасимович, 1872 р. 
народження, Орловська обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, неписьменний. Проживав у м. Брянка, 
сторож шахти № 1-бiс "Криворiжжя". Арештований 
1 серпня 1938 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
18 серпня 1938 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiтований у 
1938 роцi.    

КАБАНОВ Володимир Iванович, 1909 р. 
народження, с. Верятiно Сосновського р-ну 
Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Верхнiй 
Нагольчик Антрацитiвської мiськради, не 
працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР 17 
листопада 1943 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1973 роцi.    

КАБАНОВА-ЯЛИНИЧ Нiна Сергiївна, 
1920 р. народження, с. Липники, Гомельська обл., 
Бiлорусь, бiлоруска, освiта початкова. Проживала в 
м. Сватове, домогосподарка. Луганським обласним 
судом 22 жовтня 1946 року засуджена до 6 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

КАБАРГIН Iван Омелянович, 1890 р. 
народження, х. Астахов, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Iзварине 
Краснодонської мiськради, кочегар хлiбопекарнi. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАБАТЮК Iван Олександрович, 1921 р. 
народження, с. Мостове Доманiвського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, помiчник завiдуючого 
шахтою "Дерюгiн". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 10 квiтня 1945 року 
засуджений до 15 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

КАБАТЮК Олександр Кирилович, 1887 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
вибiйник шахти "Дерюгiн". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 4 травня 1945 року 
засуджений до 15 р. каторжних робiт. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАБАЦЬКИЙ Микола Павлович, 1913 р. 
народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, 
українець, освiта н/середня. Проживав у смт 
Комишуваха Попаснянського р-ну, вантажник 
зал.ст. Комишуваха. Арештований 2 сiчня 1942 
року за звинуваченням у спiвробiтництвi з 
нiмецькими окупантами, що в ходi слiдства не було 
доведено. 7 сiчня 1942 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАБАШЕНКО Анастасiя Павлiвна, 1898 р. 
народження, м. Бердянськ Донецької обл., українка, 
освiта початкова. Проживала в с. Новоганнiвка 
Краснодонського р-ну, селянка-одноосiбниця. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР  23 
листопада 1931 року ухвалено постанову про 
вислання за межi областi умовно. Реабiлiтована у 
1989 роцi.    

КАБАШЕНКО Андрiй Демидович 
(Дiомидович), 1896 р. народження, с. Новоганнiвка 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Новоганнiвцi, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 2 квiтня 1930 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 8 сiчня 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1990 i 1992 роках. 

КАБАШЕНКО Ганна Митрофанiвна, 1898 р. 
народження, м. Бердянськ Донецької обл., українка, 
освiта початкова. Проживала в кол.с. Орлiвка 
Краснодонського р-ну, селянка-одноосiбниця. 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР  23 листопада 
1931 року ухвалено постанову про вислання за межi 
України умовно. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

КАБАШЕНКО Григорiй Єгорович, 1908 р. 
народження, с. Новоганнiвка Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 101 стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 4 стрiлецької дивiзiї 
10 червня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КАБАШЕНКО Демид Лукич, 1874 р. 
народження, ст-ця Новонiколаєвська, Ростовська 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у с. Новоганнiвка 
Краснодонського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ 
вiд 13 сiчня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАБАШЕНКО Iван Демидович, 1899 р. 
народження, с. Новоганнiвка Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоганнiвцi, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 2 квiтня 1930 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАБАШЕНКО Микола Кузьмич, 1909 р. 
народження, с. Новоганнiвка Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоганнiвцi, робiтник артiлi "Свiтанок". 
Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 23 листопада 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАБАШЕНКО Пилип Демидович 
(Дiомидович), 1901 р. народження, с. Новоганнiвка 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Новоганнiвцi, колгоспник артiлi 
"Свiтанок". Репресований двiчi. Постановою 
Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 
листопада 1931 року висланий на 3 р. за межi 
України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 
вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.    
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КАБИКА Ганна Гнатiвна, 1902 р. 
народження, с. Пiвнiвка Мiловського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала у кол.с. 
Кiрова Кононiвської сiльради Бiловодського р-ну, 
домогосподарка. 20 червня 1942 року Військовим 
трибуналом військ НКВС по охороні тилу 
військової частини 1080 засуджена до 10 р. 
позбавлення волі. Військовою колегією Верховного 
суду СРСР 5 жовтня 1945 року справу припинено, 
з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1945 роцi.    

КАБИФ Вiктор Володимирович, 1896 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, бухгалтер 
тресту "Донпромвугiлля". Арештований 11 лютого 
1938 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 17 травня 1938 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАБИФА (КОБИФА) Михайло Семенович, 
1892 р. народження, смт Комишуваха 
Попаснянського р-ну, українець. Проживав у м. 
Попасна, помiчник машинiста паровозного депо 
Попасна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАБИШ Дiонисiй Олександрович, 1899 р. 
народження, с. Бiлоскелювате Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiлоскелюватому, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 3 листопада 1932 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України умовно. 29 
листопада 1937 року "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1990 роках. 

КАБИШ Iван Олександрович, 1884 р. 
народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Родакове Слов'яносербського р-ну, вантажник 
зал.ст. Родакове. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 11 березня 1939 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАБИШ Марiя Георгiївна, 1909 р. 
народження, с. Кунтеровка Ветковського р-ну 
Гомельської обл., Бiлорусь, росiянка, освiта 
середня. Проживала в м. Свердловську, завгосп 
районної лiкарнi. 29 березня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС вiйськової частини 1125 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1993 роцi.    

КАБИЩЕНКО Мефодiй Миронович, 1904 р. 
народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калмикiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 20 сiчня 1933 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КАБИЩЕНКО Полiкарп Миронович, 1902 
р. народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калмикiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 20 сiчня 1933 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КАБЛОВА Євдокiя Павлiвна, 1889 р.  
народження, с. Нижня Гарасимiвка 
Краснодонського р-ну, росiянка, освiта вища. 
Проживала в м. Луганську, викладачка нiмецької 
мови СШ № 25. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 2 жовтня 1943 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

КАБЛУЧКО Вiктор Карпович, 1910 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, рахiвник шахти № 162. 
Арештований 17 листопада 1937 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 
листопада 1939 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАБЛУЧКО Iван Хомич, 1883 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мiусинську, сторож шахти № 160. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу i того ж дня страчений. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАБЛУЧКО Iван Якович, 1876 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, неписьменний. Проживав у 
Мiусинську, не працював. Арештований 25 грудня 
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. В зв'язку з воєнним станом етапований 
углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 8 червня 
1948 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАБЛУЧКО Катерина Михайлiвна, 1889 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українка, освiта початкова.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживала у Мiусинську, 
домогосподарка. Арештована 1 грудня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 грудня 
1941 року виправдана Вiйськовим трибуналом 383 
стрiлецької дивiзiї. Реабiлiтована у 1941 роцi.    

КАБЛУЧКО (КАБЛУЧКОВА) Христина 
Романiвна, 1864 р. народження, м. Мiусинськ 
Краснолуцької мiськради, українка, освiта 
початкова. Проживала у Мiусинську, робiтниця 
радгоспу "Штердрес". Арештована 26 грудня 1941 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У 
зв'язку з воєнним станом етапована углиб країни, 
де пiзнiше не виявлена. 1 червня 1948 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

КАВАКЛIЄВ Георгiй Олександрович, 1887 р. 
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у смт Петрiвка Станично-Луганського р-
ну, городник Алчевського будробкоопу. 
Арештований 8 грудня 1932 року за звинуваченням 
в антирадянськiй дiяльностi. 11 травня 1933 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    
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КАВЕРДА Григорiй Фоломiйович, 1910 р. 
народження, с. Високе Чаусовського р-ну 
Могильовської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник 
шахти iм. Крупської. Арештований 27 квiтня 1938 
року за звинуваченням у диверсiйно-шпигунськiй 
дiяльностi. 1 лютого 1939 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КАВЕРЗНИЙ Павло Федорович, 1898 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
комендантського ескадрону. Вiйськовим 
трибуналом 5 окремого кавалерiйського корпусу 10 
червня 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 червня 1942 року. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

КАВЕРIН Афанасiй Павлович, 1873 р. 
народження, с. Паршино Архангельського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську 
Перевальського р-ну, кучер шахти № 10 iм. Артема. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 4 
лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАВЕРIН Тихон Григорович, 1900 р. 
народження, с. Малiївка Володимирiвського р-ну 
Миколаївської обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Петровське Краснолуцької 
мiськради, вахтер з-ду № 59. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАВIНСЬКИЙ Павло Iванович, 1896 р. 
народження, с. Васильєво Полоцького р-ну 
Вiтебської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта середня. 
Проживав у м. Антрацитi, маркшейдер шахти № 7. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 1 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.    

КАВУННИКОВ Антон Iларiонович, 1917 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, командир вiддiлення 1177 
полку. Вiйськовим трибуналом 347 стрiлецької 
дивiзiї 6 квiтня 1943 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КАДАСЄВА Тiна Григорiвна 
(Гарасимiвна), 1898 р. народження, с. Iванiвка 
Близнюкiвського р-ну Днiпропетровської обл., 
українка, освiта н/середня.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживала в с. Сизе Станично-
Луганського р-ну, голова кол. Болотенської 
сiльради. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 
сiчня 1944 року засуджена до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1992 роцi.    

КАДАЦЬКА Наталiя Степанiвна, 1911 р. 
народження, Дмитровський р-н Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в м. Рубiжне, пiдсобна робiтниця 
вiддiлу робiтничого постачання хiмкомбiнату. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
31 серпня 1949 року вислана за межi України як 
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини.  Реабiлiтована у 1990 роцi.       

КАДИГРОБ Давид Матвiйович, 1894 р. 
народження, с. Жовтневе Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Жовтневому, конюх к-пу "Вiльний край". 
Арештований 24 квiтня 1932 року за 
звинуваченням у здiйсненнi диверсiї. 5 серпня 1932 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1932 роцi.    

КАДИГРОБ Iван Стефанович, 1913 р. 
народження, с. Жовтневе Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Жовтневому, органiзатор працi в колгоспi "Вiльний 
край". Арештований 24 квiтня 1932 року за 
звинуваченням у здiйсненнi диверсiї. 5 серпня 1932 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1932 роцi.    

КАДИГРОБ Йосип Матвiйович, 1896 р. 
народження, с. Жовтневе Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Жовтневому, колгоспник к-пу "Вiльний край". 
Арештований 24 квiтня 1932 року за 
звинуваченням у здiйсненнi диверсiї. 5 серпня 1932 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1932 роцi.    

КАДИКОВ Григорiй Демидович, 1882 
(1888) р. народження, х. Тюковной, 
Серафимовицький р-н Волгоградської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, комiрник обласної бази 
"Сiльгосппостач". Репресований двiчi. 
Арештований 14 березня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 червня 
1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 23 листопада 1939 року 
ухвалено постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1933 i 1989 роках. 

КАДИКОВ Григорiй Iванович, 1875 р. 
народження, ст-ця Усть-Медведицька 
Серафимовицького р-ну Волгоградської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, робiтник пивного 
складу. Донецьким обласним судом 21 сiчня 1935 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАДИКОВ Iван Григорович, 1911 р. 
народження, х. Тюковной, Серафимовицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник хлiбозаводу. Репресований 
двiчi. Арештований 15 березня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 червня 
1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Арештований 25 
жовтня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 
етапований углиб країни. 2 вересня 1943 року 
справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1933 i 1994 роках. 
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КАДИКОВ Пилип Григорович, 1919 р. 
народження, х. Тюковной, Серафимовицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта н/вища. Проживав у м. Луганську, 
студент Луганського педагогiчного iнституту. 
Луганським обласним судом 24 вересня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАДИКОВ Федiр Євстигнiйович 
(Євтiйович), 1908(1909) р. народження, х. 
Дуленков, Боковський р-н Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, вантажник хлiбозаводу 
№ 1. Арештований 7 липня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 24 травня 
1942 року справу припинено за смертю 
звинувачуваного. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

КАДИКОВ Христофор Кирилович, 1889 р. 
народження, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, слюсар з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Луганським обласним судом 20 вересня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КАДНИК Харитон Григорович, 1904 р. 
народження, с. Рудiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Рудiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 30 березня 
1932 року за звинуваченням у шкiдництвi, що в 
ходi слiдства не було доведено. 21 серпня 1932 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАДРЕВ Микола Iванович, 1893 р. 
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 20 липня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КАЄВСЬКИЙ Козьма Адамович, 1898 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, машинiст парового крана 
тресту "Ворошиловськбуд". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 19 лютого 1938 року засуджений 
до розстрiлу.   Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КАЖЕНЦОВ Гордiй Iванович, 1896 р. 
народження, х. Мартиновка, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
робiтник артiлi "Гiрничий iнструмент". 
Арештований 20 грудня 1932 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної групи. 16 травня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

КАЗАКОВ Панас Порфирiйович, 1909 р. 
народження, с. Новоохтирка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1035 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 280 стрiлецької дивiзiї 13 грудня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КАЗАКОВА Софiя Федорiвна, 1909 р. 
народження, с. Тишкiвка Маркiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Луганську, домогосподарка. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 22 квiтня 
1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

КАЗАКОВСЬКИЙ Олександр 
Альбертович, 1914 р. народження, с-ще Азарiвка 
Лутугинського р-ну, нiмець, освiта початкова. 
Проживав в Азарiвцi, агротехнiк к-пу iм. Тельмана. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1970 роцi.    

КАЗАН Леонтiй Петрович, 1900 р. 
народження, с. Зайчики Сатанiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Вишневе Старобiльського р-ну, колгоспник к-
пу "РПК". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЗАНЕВИЧ Володимир Мар'янович, 
1903 р. народження, Галичина, українець, освiта 
вища. Проживав у м. Кiровську, начальник дiльницi 
шахти № 4. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 23 лютого 1934 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КАЗАНЖI Георгiй Харламович, 1879 р. 
народження, Грецiя, грек, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, запальник шахти № 12 
"Брянка". Арештований 15 грудня 1937 року за 
звинуваченням у контрреволюцiйнiй дiяльностi, що 
в ходi слiдства не було доведено. 25 сiчня 1938 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАЗАНЦЕВ Семен Iванович, 1883 р. 
народження, с. Нiколаєвка, Ростовська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, бухгалтер школи № 11. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

КАЗАРЕНКО (КОЗАРЕНКО) Мальвiна 
Панасiвна, 1916 р. народження, с. Сосниця 
Сосницького р-ну Чернiгiвської обл., українка, 
освiта н/середня. Проживала в м. Старобiльську, не 
працювала. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 29 сiчня 1944 року вислана за межi 
України. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

КАЗАРСЬКИЙ Микола Петрович, 1915 р. 
народження, м. Стаханов, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
будiвельної колони № 5. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Московського вiйськового округу, 
Росiйська Федерацiя, 20 грудня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1998 роцi.    

КАЗАЦЬКИЙ Йосип Олексiйович, 1904 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, робiтник 9-ї 
буддiльницi залiзничної магiстралi Москва-Донбас. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 лютого 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    
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КАЗАЦЬКИЙ Пантелiй Тихонович, 1903 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, завгосп 
райвiддiлку зв'язку. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 травня 1938  року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

КАЗАЧЕК Влас Артемiйович, 1903 р. 
народження, с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Курячiвцi, 
робiтник 9-ї буддiльницi залiзничної магiстралi 
Москва-Донбас. "Трiйкою" УНКВС по 
Московськiй обл., Росiйська Федерацiя, 11 березня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 20 
березня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КАЗАЧКОВ (КОЗАЧКОВ) Петро Iванович, 
1891 р. народження, смт Станично-Луганське, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Станично-
Луганському, колгоспник к-пу "Москва-Донбас". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

КАЗИДУБ Трохим Iванович, 1902 р. 
народження, с. Веремiївка Градизького р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у с. Пiски Новопсковського р-ну, 
рахiвник к-пу "Колгоспна правда". Вiйськовим 
трибуналом 30 району авiацiйного базування 13 
лютого 1943 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 9 березня 1943 року. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

КАЗИМИР Генрiх Карлович, 1883 р. 
народження, Днiпропетровська обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у кол.с. Мирське Благiвської 
сiльради Ровенькiвської мiськради, коваль-
приватник. Арештований 19 грудня 1937 року за 
звинуваченням в контрреволюцiйнiй агiтацiї. 
Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КАЗИМИР Генрiх Якович, 1912 р. 
народження, с. Водянiвка Iсiль-Кульського р-ну 
Омської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Першозванiвка 
Лутугинського р-ну, вибiйник шахти № 8. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 серпня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЗИМИР Iван Карлович, 1894 р. 
народження, Марiупольський р-н Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, колгоспник к-пу iм. Р. Люксембург. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 11 серпня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 17 
серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

КАЗИМИР Якiв Карлович, 1883 р. 
народження, Днiпропетровська обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у кол.с. Мирське Благiвської 
сiльради Ровенькiвської мiськради, колгоспник к-пу 
iм. Тельмана. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАЗИМИРОВ Iлля Iванович, 1895 р. 
народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
iнвалiд, не працював. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЗИМИРОВСЬКИЙ Самсон Самiйлович, 
1890 р. народження, м. Брагiн Брагiнського р-ну 
Гомельської обл., Бiлорусь, єврей, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, землекоп "Союзводбуду". 
Донецьким обласним судом 8 червня 1937 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КАЗИЦЬКИЙ Олексiй Миколайович, 1911 
р. народження, с. Жванець Кам'янець-Подiльського 
р-ну Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта 
н/середня. Проживав у м. Краснодонi, завiдуючий 
поштовим вiддiленням с-ща шахти iм. ДПУ. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 16 листопада 1932 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

КАЗИЦЬКИЙ (КОЗИЦЬКИЙ) Семен 
Прокопович, 1908 (1904) р. народження, с. 
Жванець Кам'янець-Подiльського р-ну Кам'янець-
Подiльської обл., українець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Краснодонi, завiдуючий загальним 
вiддiлом райкому партiї. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 листопада 
1932 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

КАЗIН Борис Iванович, 1911 р. народження, 
с. Дмитрiєвка Благовєщенського р-ну Уфимської 
обл., Башкирiя, Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 30 листопада 1931 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЗІН Костянтин Кузьмич, 1926 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освіта 
початкова. Проживав у Луганську, штукатур 
радгоспу „8 березня”. Луганським обласним судом 
9 липня 1959 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волі. Реабілітований у 1992 році. 

КАЗIН Iван Андрiйович, 1870 р. 
народження, Латвiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, служитель релiгiйного 
культу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЗIН Михайло Iванович, 1904 р. 
народження, с. Городецьке Белебєєвського повiту 
Уфимської губернiї, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, маляр з-ду "Гiрничий 
iнструмент". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
4 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1962 роцi.    

КАЗIН Олексiй Iванович, 1907 р. 
народження, с. Городецьке Белебєєвського повiту 
Уфимської губернiї, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, псаломщик-регент 
церкви в смт Бiле Лутугинського р-ну. "Трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 30 листопада 1931 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЗЛИКIН Єгор Павлович, 1884 р. 
народження, с. Васильєв Дол Велико-
Михайловського р-ну Курської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Ровеньки, кучер шахти № 14-17. Арештований 5 
грудня 1937 року за звинуваченням в 
контрреволюцiйнiй агiтацiї. Рiшення у справi 
немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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КАЗМЕРЧАК Валер'ян Iванович, 1914 р. 
народження, м. Орджонiкiдзе Донецької обл., 
поляк, освiта середня. Проживав у м. Рубiжне, 
конструктор-механiк хiмкомбiнату. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАЗМИРЧУК Григорiй Михайлович, 1894 
р. народження, с. Красилiв Вiнницької обл., 
українець, освiта середня. Проживав у м. Стахановi, 
iнженер коксохiмзаводу. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 31 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЗНАЧЕЄВ Антон Семенович, 1902 р. 
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Фрунзе Слов'яносербського р-ну, рахiвник зал.ст. 
Сентянiвка. Арештований 15 сiчня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.  8 лютого 
1938 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАЗНАЧЕЄВ Матвiй Iванович, 1874 р. 
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, кучер тресту "Водоканалбуд". 
Арештований 9 травня 1932 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 7 липня 1932 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАЗЬМИРЧУК (КОЗМЕРЧУК) Iван 
Андрiйович, 1911 р. народження, с. Климкiвцi 
Городоцького р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
наваловiдбiйник шахти № 3-бiс. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЗЬМIН (КОЗЬМIН) Валерiан 
Аполлонович, 1898 р. народження, с. Єфремово-
Степановка Новочеркаського р-ну Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Красний Луч, шкiльний учитель. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 10 
березня 1931 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. 19 липня 1931 року тим же органом вирок 
замiнено на умовний, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi. 

КАЗЬМIН Василь Хомич, 1882 р. 
народження, х. Нижньобiрюковський, 
Верхньодонський р-н Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
с. Бутове Старобiльського р-ну, робiтник радгоспу 
"Скотар". Арештований 16 сiчня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 лютого 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАЗЬМIН Григорiй Федорович, 1909 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Проживав у Ровеньках, механiк 
електровозної вiдкатки шахти № 54. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ МВС Луганської обл. 23 липня 
1948 року засуджений до 25 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАЗЬМIНА Марiя Петрiвна, 1906 р. 
народження, с. Смiле Роменського р-ну 
Полтавської обл., українка, освiта середня. 
Проживала в м. Красний Луч, вчителька НСШ № 2. 
Арештована 27 жовтня 1930 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
2 сiчня 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1931 роцi.  

КАЗЮКАЛО Андрiй Васильович, 1883 р. 
народження, с. Данилiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Нижньобараникiвка Бiловодського р-ну, селянин-
одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 5 
квiтня 1930 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЇРА Михайло Захарович, 1891 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 березня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КАЇРА Петро Гнатович, 1902 р. народження, 
с. Самсонiвка Краснодонського р-ну, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
1168 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 
346 стрiлецької дивiзiї 2 травня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАЙДАН Олександр Соломонович, 1896 р. 
народження, с. Тарнорудка Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., єврей, освiта вища.  Член ВКП(б) 
у 1919-1936 рр. Проживав у м. Рубiжне, директор 
хiмiко-технологiчного iнституту. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 3 вересня 1936 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЙДАШ Захар Iванович, 1907 р. 
народження, с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вовкодаєвому, колгоспник к-пу iм. Паризької 
комуни. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

КАЙДАШ Роман Iванович, 1901 р. 
народження, с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Євсуг 
Бiловодського р-ну, тракторист Євсузької МТС. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1964 роцi.    

КАЙЗЕР Бернард Давидович, 1911 р. 
народження, м. Берлiн, Нiмеччина, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар 
млинкомбiнату. Луганським обласним судом 25 
серпня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАЙЗЕР Вiра Антонiвна, 1880 р. 
народження, м. Луганськ, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в Луганську, 
домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 10 квiтня 1938 року як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини засуджена до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1991 роцi.    
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КАЙЗЕР Генрiх Вiльгельмович, 1891 р. 
народження, х. Казаносiльський, Днiпропетровська 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, конюх Пiвнiчдондресу. Спецколегiєю 
Донецького обласного суду 2 грудня 1935 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1966 роцi.    

КАЙЗЕР Карл Iванович, 1878 р. 
народження, х. Казаносiльський, Днiпропетровська 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, сторож Палацу культури iм. Ленiна. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

КАЙЗЕР (КЕЙЗЕР) Микола Андрiйович, 
1910 р. народження, к. Блюменталь 
Люксембурзького р-ну Куйбишевської обл., 
Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, робiтник "Склобуду". 
Луганським обласним судом 29 серпня 1941 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1970 роцi.    

КАЙЗЕР Роберт Людвiгович, 1903 р. 
народження, с. Наталiвка Новоград-Волинського р-
ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, вiзник-приватник. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.    

КАЙЗЕР Юлiус Людвiгович, 1901 р. 
народження, с. Наталiвка Новоград-Волинського р-
ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, вiзник артiлi 
"Луганськтранс". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 31 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

КАЙМАКОВ Петро Андрiйович, 1909 р. 
народження, смт Великокам'янка Ровенькiвської 
мiськради, українець, неписьменний. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 337 окремого 
саперного батальйону 203 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом 12 армiї 17 серпня 1943 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 
серпня 1943 року. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАЙМАНОВ Володимир Володимирович, 
1907 р. народження, х. Фомихiнський, Усть-
Медведицький р-н Волгоградської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, вiзник-приватник. Арештований 
29 листопада 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 3 червня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    

КАЙМАНОВ Володимир Iванович, 1877 р. 
народження, х. Фомихiнський, Усть-Медведицький 
р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, сторож мiськжитлоконтори. Арештований 29 
листопада 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 3 червня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    

КАЙМАНОВ Iван Володимирович, 1909 р. 
народження, х. Фомихiнський, Усть-Медведицький 
р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, муляр мiськжитлоконтори. Арештований 29 
листопада 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 3 червня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    

КАЙМАНОВ Олексiй Володимирович, 
1905 р. народження, х. Фомихiнський, Усть-
Медведицький р-н Волгоградської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, тесляр мiськжитлоконтори. 
Арештований 29 листопада 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 червня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

КАЙРIС Бронiслав Олександрович, 1895 р. 
народження, с. Забiлiвцi Юр'ївської волостi 
Волинської губернiї, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, агент змiшторгу. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КАЙРЯК Ксенiя Титiвна, 1919 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянка, освiта початкова. Проживала у Городищi, 
робiтниця шахти № 12. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 24 вересня 1945 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України як члена 
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 26 грудня 1945 року тим же органом 
вирок скасовано, справу припинено, з-пiд варти 
звiльнена. Реабiлiтована у 1945 роцi.    

КАКАЦIЙ Iван Лук'янович, 1909 р. 
народження, м. Старобiльськ, українець.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у Старобiльську, не 
працював. Арештований 10 лютого 1942 року за 
звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької 
розвiдки. 14 квiтня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.    

КАКАЦIЙ Петро Олексiйович, 1875 р. 
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Старобiльську, сторож 
райспоживспiлки. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Харкiвської обл. 20 березня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАКЛІМАНIДI Дмитро Харлампович, 1896 
р. народження, м. Салонiки, Грецiя, грек, освiта 
початкова. Проживав у м. Свердловську, перукар 
перукарнi к-пу "Червона Луганщина". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 5 лютого 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАКОВСЬКИЙ Iван Семенович, 1886 р. 
народження, смт Георгiївка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Георгiївці, 
завiдуючий магазином № 4 мiськхарчоторгу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 

176 

КАКОТКIН Iван Микитович, 1917 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
артспоряджувальної майстернi корпусу 
протиповiтряної оборони. Вiйськовим трибуналом 
Сталiнградського гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 
19 березня 1943 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. 28 серпня 1945 року Особливою 
нарадою при НКВС СРСР строк покарання 
знижено на 8 м-цiв. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КАКОТКIН Iлля Тихонович, 1899 р. 
народження, с. Вiльне Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 229 окремого шляхобудiвного батальйону. 
Вiйськовим трибуналом 3 армiї 25 серпня 1943 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КАЛАБЕРДIН Iван Васильович, 1892 р. 
народження, с. Черкаське Лосєвського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта вища. Проживав у м. Свердловську, вчитель 
СШ № 1. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 15 сiчня 1945 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАЛАБУХIН Василь Прокопович, 1904 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. 
Проживав у Луганську, майстер з-ду № 60. 
Луганським обласним судом 22 червня 1939 року 
засуджений до 1 р. позбавлення волi. 25 серпня 
1939 року Верховним судом УРСР вирок 
скасовано, справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1939 роцi.    

КАЛАБУХОВ Єгор Петрович, 1910 р. 
народження, с. Бараново Ястребовського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
муляр Краснолуцького будбюро. Донецьким 
мiжрайсудом 9 червня 1931 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.    

КАЛАБУХОВ Петро Iллiч, 1879 р. 
народження, с. Бараново Ястребовського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
муляр Краснолуцького будбюро. Донецьким 
мiжрайсудом 9 червня 1931 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.    

КАЛАЄВ Павло Олексiйович, 1915 р. 
народження, ст-ця Уманська Єйського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Луганську, майстер ремiсничого 
училища № 1. Арештований 7 травня 1942 року за 
звинуваченням у приналежностi до антирадянської 
групи. У зв'язку з воєнним станом етапований 
углиб країни. 10 липня 1944 року справу 
припинено. Реабiлiтований у 1950 роцi.    

КАЛАЙТАН Терентiй Iванович, 1879 р. 
народження, м. Красний Луч, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Петровське 
Краснолуцької мiськради, апаратник з-ду № 59. 
Арештований 7 липня 1938 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. Справу припинено через 
смерть пiдслiдного, що сталася 23 серпня 1938 
року. Реабiлiтований у 1954 роцi.    

КАЛАМБЕТ Григорiй Iванович, 1893 р. 
народження, с-ще рудника „Мар'ївка” 
Артемiвського р-ну Донецької обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Привiлля 
Лисичанської мiськради, вибiйник шахти iм. 
Артема. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 21 червня 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАЛАНЧУК Архип Iванович, 1911 р. 
народження, с. Сатанiвка Сатанiвського р-ну 
Вiнницької обл, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, робітник тресту 
"Укршляхбуд". Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 2 грудня 1931 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi. 

КАЛАНЧУК Семен Іванович, 1906 р. 
народження, с. Сатанівка Сатанівського р-ну 
Вінницької обл., українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, робітник тресту 
„Укршляхбуд”. Особливою нарадою при Колегії 
ДПУ УРСР 2 грудня 1931 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.    

КАЛАФАТ Пантелiй Iванович, 1904 р. 
народження, с. Нова Каракуба 
Старокерменчицького р-ну  Донецької обл., грек, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
завiдуючий магазином № 6 мiськхарчоторгу. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КАЛАФАТ Харлампiй Iванович, 1910 р. 
народження, с. Нова Каракуба 
Старокерменчицького р-ну Донецької обл., грек, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, термiст 
з-ду iм. Ворошилова. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 15 лютого 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

КАЛАЧЕНКО Єгор Iларiонович, 1898 р. 
народження, с. Петровське Iзмалковського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
охоронник з-ду iм. Будьонного. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу Н-ї армiї 
8 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. 23 
грудня 1941 року Вiйськовим трибуналом 
Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

КАЛАЧОВ Олексiй Михайлович, 1886 р. 
народження, с. Березiвка Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Березiвцi, колгоспник 
к-пу "Ударник". Арештований 26 листопада 1941 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 
березня 1942 року виправданий Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 
Реабiлiтований у 1942 роцi.    

КАЛАЧОВ Сергiй Григорович, 1884 р. 
народження, с. Солонцi Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Солонцях, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 квiтня 1931 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    
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КАЛАШНИК Андрiй Якович, 1879 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Маринiвка Старобiльського р-ну, тесляр к-пу 
"КIМ". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 2 березня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КАЛАШНИК Iван Йосипович, 1912 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Кремiнна, помiчник врубмашинiста шахти 
"Кремiнна". Арештований 3 березня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 31 липня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАЛАШНИК Iван Михайлович, 1881 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Новiй 
Астраханi, тесляр райпромкомбiнату. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 29 травня 
1945 року засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАЛАШНИК Iван Павлович, 1895 р. 
народження, с. Новоселiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Половинкине Старобiльського р-ну, колгоспник к-
пу iм. Шевченка. Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 12 лютого 1944 року визнаний 
соцiально небезпечним елементом i висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАЛАШНИК Олександр Федосiйович, 
1909 р. народження, с. Проїждже Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Проїжджому, колгоспник к-пу "Правда". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 7 грудня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1969 роцi.    

КАЛАШНИК Петро Iванович, 1906 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, мiрошник к-пу "Червона Україна". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу Пiвденного фронту 22 березня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 6 травня 1942 
року. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАЛАШНИК (КАЛАШНИКОВ) Степан 
Федорович, 1893 р. народження, с. Нова Водолага 
Нововодолазького р-ну Харкiвської обл., українець, 
освiта середня.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у смт Троїцьке, заступник голови 
райради депутатiв трудящих. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Українського округу 26 
травня - 2 червня 1943 року засуджений до 
розстрiлу. 3 липня 1943 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КАЛАШНИКОВ Григорiй Iванович, 1902 р. 
народження, с. Карпове-Крiпенське Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Карпове-Крiпенському, колгоспник к-пу iм. 
Ворошилова. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 3 травня 1932 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЛАШНИКОВ Дмитро Iсайович, 1913 р. 
народження, с. Новоселiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, коногон шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 17 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

КАЛАШНИКОВ Iван Гаврилович, 1895 р. 
народження, с. Городище Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ОДПУ вiд 16 серпня 1929 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

КАЛАШНИКОВ Iван Тихонович, 1896 р. 
народження, с. Берестове Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Первомайську, кучер кiнного двору 
шахти iм. Менжинського. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

КАЛАШНИКОВ Леонтiй Євграфович, 1887 р. 
народження, смт Нижнiй Нагольчик 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Нижньому Нагольчику, 
робiтник шахти № 53. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 24 серпня 1943 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАЛАШНИКОВ Микола Iванович, 1899 р. 
народження, с. Карпове-Крiпенське Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Антрацитi, робiтник шахти № 1-1-бiс. 
Луганським обласним судом 13 жовтня 1936 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАЛАШНИКОВ Микола Iванович, 1921 р. 
народження, смт Селезнiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 150 танкової бригади. Вiйськовим 
трибуналом 12 армiї 13 березня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Вiйськовим трибуналом 
Пiвденного фронту 6 квiтня 1942 року справу 
направлено на дослiдування. 27 червня 1942 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.   

КАЛАШНИКОВ Никифор Андрiйович, 
1907 р. народження, кол.х. Осколонiвка, 
Новоайдарський р-н, українець, неписьменний. 
Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу 
"Червона Армiя". Арештований 26 грудня 1941 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 
лютого 1942 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАЛАШНИКОВ Олександр Iллiч, 1903 р. 
народження, м. Новохоперськ Воронезької обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, 
нормувальник м'ясокомбiнату. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 27 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.    
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КАЛАШНИКОВ Олександр Феофанович, 
1914 р. народження, с. Дмитрiвка Алексєєвського 
р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Первомайську, електрослюсар шахти iм. 
Менжинського. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

    

КАЛАШНИКОВ Омелян Андрiйович, 1886 
р. народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Спiвакiвцi, 
тесляр к-пу "Червоний партизан". Донецьким 
обласним судом 27 серпня 1936 року засуджений 
до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

КАЛАШНИКОВ Павло Васильович, 1891 
р. народження, с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Чмирiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 вересня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КАЛАШНИКОВ Павло Федорович, 1894 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Проживав у кол.с. Новоселiвка 
Рафайлiвської сiльради Антрацитiвського р-ну, 
бригадир сортувалки шахти № 30. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

КАЛАШНИКОВ Петро Антонович, 1882 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, робiтник 
райзаготконтори. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 21 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЛАШНИКОВ Свирид Семенович, 1898 
р. народження, смт Бугаївка Перевальського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у Бугаївцї, 
голова промартiлi "Партизан". Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 17 сiчня 1942 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

КАЛАШНИКОВ Терентiй Якович, 1891 р. 
народження, с. Бiлий Колодязь Большетроїцького 
р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Новодружеськ 
Лисичанської мiськради, робiтник шахти 
"Новодружеська". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЛАШНИКОВ Федiр Iванович, 1907 р. 
народження, с. Куземiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, електромонтер депо Попасна. 
Арештований 16 сiчня 1938 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 15 вересня 1938 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАЛАШНИКОВА Єфросинiя Маркiянiвна, 
1910 р. народження, с. Нова Астрахань 
Кремiнського р-ну, українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Первомайську, вiдкатниця 
Первомайського шахтоуправлiння. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 15 лютого 1946 року 
ухвалено постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтована у 1990 роцi.    

КАЛГАНОВ Борис Григорович, 1904 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
Луганську, технолог з-ду № 60. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 22 квiтня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЛГАНОВ Василь Петрович, 1913 р. 
народження, смт Вергулiвка Брянкiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Алчевську, слюсар вагоноремонтного пункту 
зал.ст. Алчевськ. Репресований двiчi. Лiнiйним 
судом Північно-Донецької залiзницi 23 квiтня 1937 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 9 червня 
1944 року Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1992 
i 1993 роках. 

КАЛГАНОВ Трохим Назарович, 1913 р. 
народження, с. Рихли Коропського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Брянка, головний бухгалтер мiської 
фiлiї "Вторчормету". Луганським обласним судом 
16 квiтня 1948 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАЛЕВСЬКИЙ Полiкарп Хомич, 1915 р. 
народження, с. Обжиле Балтського р-ну Одеської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, електрослюсар шахти iм. ОДПУ. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 28 червня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАЛЕДIН Iван Миколайович, 1912 р. 
народження, х. Каледiн, Усть-Медведицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, пожежник пожежної команди з-ду iм. 
20-рiччя Жовтня. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 21 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАЛЕНИЧЕНКО (КОЛЕНИЧЕНКО, 
КАЛИНИЧЕНКО) Марiя Вiльгельмiвна, 1895 р. 
народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, 
нiмкеня, освiта середня. Перебувала в м. Луганську, 
медсестра евакогоспiталю № 6001. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 24 червня 1944 року 
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1959 роцi.    

КАЛЕНСЬКИЙ Iван Митрофанович, 1890 р. 
народження, с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, головний бухгалтер шахти № 14. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 29 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.    
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КАЛЕНСЬКИЙ Станiслав Карлович, 1900 
р. народження, с. Вiйтiвцi Iзяславського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Морозiвка Мiловського р-ну, колгоспник к-пу 
"Комунар". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
26 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЛЕНТЬЄВ Сергiй Якович, 1897 р. 
народження, Польща, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Стахановi, начальник сектора 
правлiння тресту "Доннархарч". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

КАЛЕНЦОВ Петро Володимирович, 1917 р. 
народження, м. Донецьк, росiянин, освiта 
н/середня. Проживав у м. Красний Луч, 
iнструментальник рудоремзаводу. Арештований 22 
березня 1945 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 29 липня 1947 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАЛИБЕРДА Гнат Якович, 1891 р. 
народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоiванiвцi, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 29 квiтня 1931 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЛИБЕРДА (КОЛИБЕРДА) Iван 
Мусiйович, 1886 р. народження, м. Горлiвка 
Донецької обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Красний Луч, iнженер тресту 
"Донбасантрацит". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 27 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.   

КАЛИБЕРДА Iван Павлович, 1903 р. 
народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Зоринську Перевальського р-ну, помiчник 
машинiста водокачки зал.ст. Мануйлiвка. 
Арештований 26 лютого 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 6 травня 
1935 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КАЛИБЕРДЕНКО Єлисей Абрамович,1900 р. 
народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у 
Малоiванiвцi, плановик Мануйлiвського вапняного 
з-ду. Вiйськовим трибуналом Алчевського 
гарнiзону 11 лютого 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 16 березня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАЛИГАЄВ (КОЛИГАЄВ) Андрiй 
Степанович, 1894 р. народження, кол.х. Калигаєв, 
Слов'яносербський р-н, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник 
мiськводопроводу. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

КАЛИНИЧЕНКО Андрiй Маркович, 1895 р. 
народження, с. Боршна Прилуцького р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, конюх зал.ст. Луганськ. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЛИНИЧЕНКО Василь Демидович, 1912 
р. народження, с. Землянки Великокринкiвського р-
ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 337 окремого 
саперного батальйону 203 стрiлецької дивiзiї. До 
призову проживав у м. Ровеньки. Вiйськовим 
трибуналом 12 армiї 17 серпня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

КАЛИНИЧЕНКО Василь Семенович, 1905 р. 
народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Брусiвцi, 
селянин-одноосiбник. Луганським обласним судом 
23 жовтня 1940 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КАЛИНИЧЕНКО Вiктор Степанович, 1906 
р. народження, Донецька обл., українець, освiта 
середня. Проживав у с. Нововодяне Кремiнського 
р-ну, завiдуючий сiльською школою. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КАЛИНИЧЕНКО Iван Пилипович, 1906 р. 
народження, с. Адрiанопiль Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, шофер мiської пожежної команди. 
Луганським обласним судом 30 вересня 1940 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КАЛИНИЧЕНКО Лариса Костянтинiвна, 
1897 р. народження, с. Донцiвка Новопсковського 
р-ну, українка, освiта середня. Проживала в смт 
Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, вчителька 
селищної школи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 7 грудня 1937 року засуджена до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1960 роцi.    

КАЛИНИЧЕНКО Олександр Iванович, 
1913 р. народження, смт Пiдгородне 
Днiпропетровського р-ну Днiпропетровської обл., 
українець, освiта вища. Проживав у с. Кам'янка 
Новопсковського р-ну, директор сiльської школи. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 27 сiчня 1942 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1956 роцi.    

КАЛИНИЧЕНКО Павло Маркович, 1907 р. 
народження, с. Боршна Прилуцького р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, приймальник готових 
виробiв з-ду iм. Косiора. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    
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КАЛИНИЧЕНКО (КАЛИНЧЕНКО) Петро 
Степанович, 1897 р. народження, с. Олександрiвка 
Станично-Луганського р-ну, українець, освiта 
середня. Проживав в Олександрiвцi, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28 лютого 1931 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1990 i 1965 роках. 

КАЛИНИЧЕНКО Петро Федорович, 1909 р. 
народження, с. Царiвка Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Царiвцi, селянин-
одноосiбник. Арештований 21 травня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 серпня 
1931 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАЛИНИЧЕНКО Семен Семенович, 1900 р. 
народження, м. Харкiв, українець, освiта середня. 
Проживав у смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
вчитель селищної школи. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

КАЛИНИЧЕНКО Юхим Iванович, 1908 р. 
народження, с. Волнухине Лутугинського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Луганську, заступник комерцiйного директора з-ду 
iм. Будьонного. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу 12 армiї 8 грудня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 28 
грудня 1941 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

КАЛИНКIН Володимир Несторович, 1905 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 704 
полку 393 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим 
трибуналом 12 армiї 8 квiтня 1942 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАЛИНКО Петро Йосипович, 1909 р. 
народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 15 кавалерiйського полку 3 кавалерiйської 
дивiзiї. Арештований 20 березня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 липня 
1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1995 роцi.    

КАЛИНОВИЧ Олексiй Юхимович, 1884 р. 
народження, с-ще зал.ст. Куберле, Ростовська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, сторож 
мiськводопроводу. Луганським обласним судом 28 
квiтня 1950 року засуджений до 25 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАЛИНОВСЬКА Євдокiя Якiвна, 1895 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала за мiсцем 
народження, колгоспниця к-пу iм. Калiнiна. 
Арештована 16 грудня 1941 року за звинуваченням 
у зберiганнi нiмецьких листiвок, що в ходi слiдства 
не було доведено. 30 квiтня 1942 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 
1995 роцi.    

КАЛИНОВСЬКА Надiя Якiвна, 1925 р. 
народження, с. Рогове Новопсковського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в смт 
Борiвське Попаснянського р-ну, робiтниця 
овочерадгоспу. Арештована 4 липня 1943 року за 
звинуваченням у причетностi до агентури 
нiмецьких розвiдорганiв. 21 грудня 1944 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

КАЛИНОВСЬКИЙ Микола Андрiйович, 
1918 р. народження, с. Можнякiвка 
Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, старшина 27 стрiлецького 
полку 11 стрiлецької дивiзiї. Арештований 16 сiчня 
1945 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з 
нiмецькими окупантами. 12 лютого 1945 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1996 роцi.    

КАЛИНЦЕВ Олександр Кирилович, 1880 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, пенсiонер. 
Арештований 15 березня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
оккупантам. 2 липня 1943 року справу припинено 
за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1996 роцi.   

КАЛИНЧЕНКО (КАЛИНИЧЕНКО) 
Василь Тимофiйович, 1895 р. народження, с. 
Верхня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Станично-Луганське, робiтник зал.ст. 
Кiндрашiвська. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

КАЛИНЧЕНКО (КАЛИНИЧЕНКО) Iван 
Семенович, 1897 р. народження, с. 
Верхньогарасимiвка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Верхня 
Вiльхова Станично-Луганського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 16 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

КАЛИНЧЕНКО Олексiй Олександрович, 
1914 р. народження, м. Стаханов, українець, освiта 
початкова. Проживав у Стахановi, коваль 
коксохiмзаводу. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 17 листопада 1936 
року засуджений до розстрiлу. 4 грудня 1936 року 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

КАЛИНЧЕНКО Павло Якимович, 1907 р. 
народження, с. Верхньогарасимiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Верхньогарасимiвцi, селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 22 липня 1933 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України умовно. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КАЛИНЧЕНКО Семен Олександрович, 
1897 р. народження, м. Стаханов, українець, освiта 
початкова. Проживав у Стахановi, робiтник 
електромонтажного вiддiлу тресту "Кадiїввугiлля". 
Колегiєю ОДПУ 13 листопада 1930 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 15 сiчня 1931 
року. Реабiлiтований у 1991 роцi.    
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КАЛИНЧЕНКО Семен Якимович, 1903 р. 
народження, с. Верхньогарасимiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Верхньогарасимiвцi, селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 22 липня 1933 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України умовно. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КАЛИНЧЕНКО Сергiй Трифонович, 1913 
р. народження, м. Стаханов, українець, освiта 
початкова. Проживав у Стахановi, робiтник 
коксохiмiчного з-ду. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 17 листопада 1936 
року засуджений до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

КАЛИНЧЕНКОВ (КАЛИНИЧЕНКОВ) 
Павло Семенович, 1895 р. народження, с. 
Верхньогарасимiвка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Станично-Луганське, робiтник складу зал.ст. 
Кiндрашiвська. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.   
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КАЛИНЧЕНКОВ Пантелiй Федотович, 
1910 р. народження, с. Колесникiвка Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, робiтник шахти № 1-
бiс. Вiйськовим трибуналом 18 армiї 3 листопада 
1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1991 роцi.    

КАЛИНЧЕНКОВ Сергiй Парфенович, 1897 р. 
народження, с. Верхньогарасимiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Верхньогарасимiвцi, сторож к-пу iм. 
Чкалова. Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу 13 квiтня 1939 року засуджений 
до розстрiлу. 5 сiчня 1940 року Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР вирок скасовано, 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1940 роцi.    

КАЛИНЧЕНКОВ Тимофiй Дмитрович, 
1901 р. народження, с. Юганiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Юганiвцi, конюх к-пу iм. Пархоменка. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 8 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КАЛИНЧЕНКОВ Федiр Матвiйович, 1890 р. 
народження, с. Благовiщенка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Вiльхове Станично-Луганського 
р-ну, прийомоздавач зал.ст. Вiльхова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 
роцi.    

КАЛИНЧЕНКОВ Якiв Панасович, 1893 р. 
народження, кол.с. Петрiвське 
Верхньобогданiвської сiльради Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, селянин-
одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 13 березня 1930 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЛИНЮК Якiв Сергiйович, 1906 р. 
народження, с. Нижньопокровка Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 172 полку. 
Вiйськовим трибуналом 57 стрiлецької дивiзiї 13 
липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КАЛИТА Дмитро Максимович, 1892 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Боровеньках, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 лютого 1932 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЛИТА Степан Iванович, 1898 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, крiпильник шахти iм. Войкова. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КАЛИТА Федiр Максимович, 1897 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Боровеньках, селянин-одноосiбник. Арештований 1 
вересня 1931 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 9 
листопада 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.    

КАЛИТВЕНЦЕВ Андрiй Iванович, 1903 р. 
народження, кол.х. Манохино Давидо-Микiльської 
сiльради Краснодонського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Краснодонi, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 10-11 липня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАЛИТВЕНЦЕВ Василь Трохимович,1888 р. 
народження, х. Нижнi Грачики, Глубокинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
завгосп i рахiвник редакцiї газети "Соцiалiстична 
Батькiвщина". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КАЛИТВЕНЦЕВ Володимир Iванович, 
1896 р. народження, с. Малий Суходiл 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Власiвка Краснодонського р-ну, 
робiтник зал.ст. Iзварине. Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 23 листопада 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЛИТВЕНЦЕВА Олександра Iллiвна, 
1916 р. народження, х. Плєшаковка, Каменський р-
н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в с. Власiвка 
Краснодонського р-ну, робiтниця шахти № 48. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
2 вересня 1944 року як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    
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КАЛИТВИНЦЕВ Iван Iванович, 1890 р. 
народження, с. Малий Суходiл Краснодонського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Малому 
Суходолi, стрiлочник зал.ст. Iзварине. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

КАЛИТВИНЦЕВ Iван Юхимович, 1893 р. 
народження, х. Iляшкiн, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, 
вантажник шахти № 14-17. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КАЛИТВИНЦЕВ Петро Хомич, 1895 р. 
народження, х. Тишаково, Шахтинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
колгоспник к-пу "П'ятирiчка". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

КАЛИТВIН Iван Iллiч, 1913 р. народження, 
с. Каменка Землянського р-ну Воронезької обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Свердловську, робiтник радгоспу 
"Червоний маяк". Луганським обласним судом 9 
серпня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАЛИТВIНА Феодосiя Федорiвна, 1915 р. 
народження, с. Каменка Землянського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Свердловську, 
робiтниця шахти iм. Войкова. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 24 
вересня 1941 року засуджена до розстрiлу.  
Реабiлiтована у 1992 роцi.    

КАЛИТВ’ЯНСЬКИЙ Тихiн Iванович, 1884 
р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Петровське Краснолуцької мiськради, диспетчер 
з-ду № 59. Арештований 10 липня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 10 серпня 1938 року 
справу припинено за смертю пiдслiдного.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КАЛИТЄЄВ Василь Микитович, 1890 р. 
народження, с. Шестово, Воронезька обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Талове Краснодонського р-ну, 
крiпильник шахти № 7-10. Донецьким обласним 
судом 6 червня 1937 року засуджений до 4 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КАЛИТКА Григорiй Якимович, 1891 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, 
без певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 7 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 4 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КАЛИТКА Марiя Григорiвна, 1920 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Мiлуватцi, 
не працювала. Луганським обласним судом 19 
червня 1951 року засуджена до 25 р. позбавлення 
волi. Судовою колегiєю Верховного суду УРСР 24 
червня 1955 року мiру покарання знижено до 7 р.  
Реабiлiтована у 1989 роцi.    

КАЛИТКА Парасковiя Семенiвна, 1893 
(1898) р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-
ну, українка, неписьменна. Проживала в с. 
Новомикiльське Кремiнського р-ну, не працювала. 
Репресована двiчi. Спецколегiєю Донецького 
обласного суду 3 сiчня 1935 року засуджена до 3 р. 
позбавлення волi. Луганським обласним судом 19 
червня 1951 року засуджена до 25 р. позбавлення 
волi. 24 червня 1955 року Верховним судом УРСР 
мiру покарання знижено до 10 р. Реабiлiтована 
вiдповiдно у 1990 i 1989 роках.   

КАЛIНЕЦЬКИЙ (КАЛЕНЕЦЬКИЙ) Iван 
Францович, 1901 р. народження, Польща, поляк, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
слюсар механiчної майстернi з-ду "Пролетар". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 19 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1963 
роцi.    

КАЛIНIН Андрiй Капiтонович, 1901 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Станично-
Луганському, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28 лютого 1931 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАЛIНIН Антон Васильович, 1877 р. 
народження, с. Нижнiй Мiнченок Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Нижньому Мiнченку, колгоспник к-пу 
"Землероб". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 
вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЛIНIН Iван Сергiйович, 1882 р. 
народження, с. Нижнiй Мiнченок Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Нижньому Мiнченку, тесляр к-пу 
"Землероб". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КАЛIНIН Iван Тарасович, 1894 р. 
народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, тесляр з-ду iм. Ворошилова. 
Репресований двiчi. Арештований 10 жовтня 1929 
року за пiдозрою у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 27 листопада 1929 
року звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 2 лютого 1938 року. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1997 i 1990 роках.   

КАЛIНIН Капiтон Андрiйович, 1869 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росіянин, 
освiта початкова. Проживав у Станично-
Луганському, селянин-одноосiбник. Постановою 
Колегiї ОДПУ вiд 28 квiтня 1930 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1992 роцi.    
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КАЛIНIН Костянтин Васильович, 1891 р. 
народження, х. Грачi, Новонiколаєвський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, завгосп мiської лiкарнi. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЛIНIН Костянтин Михайлович, 1887 р. 
народження, с. Олександрiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав в Олександрiвцi, селянин-одноосiбник. 
Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 22 
березня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЛIНIН Михайло Капiтонович, 1896 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
помiчник комiрника з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Репресований двiчi. Арештований 10 грудня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 
лютого 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 
1994 i 1965 роках.   

КАЛIНIН Олександр Iванович, 1906 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта вища. 
Вiйськовослужбовець. Луганським обласним судом 
30 жовтня 1947 року засуджений до 13 р. 
позбавлення волi. 15 жовтня 1949 року Верховним 
судом СРСР строк покарання знижено до 10 р. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАЛIНIН Олександр Якович, 1900 р. 
народження, х. Дубовой, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
наваловiдбiйник шахти № 2-бiс. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

КАЛIНIН Олексiй Никанорович, 1911 р. 
народження, с. Борки Задонського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, 
заступник начальника вiддiлу робiтничого 
постачання тресту "Боковоантрацит". Арештований 
31 березня 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 2 лютого 1944 року 
мiрою покарання визначено строк попереднього 
ув'язнення. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КАЛIНIН Павло Васильович, 1918 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, 
електрослюсар шахти iм. Мельникова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КАЛIНIН Павло Iванович, 1883 р. 
народження, с. Комишне Станично-Луганського р-
ну, росiянин, неписьменний. Проживав у 
Комишному, колгоспник к-пу "Червона 
Луганщина". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 16 лютого 1942 року засуджений 
до 7 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

КАЛIНIН Петро Андрiйович, 1894 р. 
народження, с. Нижнiй Мiнченок Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Нижньому Мiнченку, селянин-
одноосiбник. Колегiєю Донецької ГубЧК 2 червня 
1920 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КАЛIНIН Семен Микитович, 1903 р. 
народження, с. Алiсово Задонського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Попасна, 
служитель релiгiйного культу. Луганським 
обласним судом 18 листопада 1947 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КАЛIНIН Сергiй Федосiйович, 1885 р. 
народження, с. Нижньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Нижньотеплому, колгоспник к-пу 
"Червоний партизан". Арештований 16 сiчня 1942 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 6 
березня 1942 року виправданий Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл.  
Реабiлiтований у 1942 роцi.    

КАЛIНIН Степан Михайлович, 1894 р. 
народження, с. Новинське Новомиколаївського р-
ну Донецької обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, десятник-будiвельник 
"Сергохарчоторгу". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЛIНIН Федiр Павлович, 1907 р. 
народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Чугинцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 8 вересня 1932 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1977 
роцi.    

КАЛIНIНА-УКОЛОВА Тетяна Якiвна, 
1888 р. народження, х. Дубовой, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Ровеньки, 
домогосподарка. Арештована 31 травня 1943 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30 
липня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

КАЛIНIНА Феодосiя Дем'янiвна, 1883 р. 
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала у Дяковому, 
домогосподарка. Арештована 18 травня 1945 року 
за пiдозрою у приналежностi до контрреволюцiйної 
органiзацiї. 18 серпня 1945 року виправдана 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл.  Реабiлiтована у 1945 роцi.    
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КАЛIНОВСЬКИЙ Едуард Францович, 1903 
р. народження, смт Городок Городоцького р-ну 
Хмельницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Кругле Сватiвського р-ну, 
колгоспник к-пу "КIМ". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КАЛIНОВСЬКИЙ Iван Iванович, 1900 р. 
народження, с. Пробудження Люксембурзького р-
ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с-щi Новоукраїнка 
Ровенькiвської мiськради, колгоспник к-пу "Вперед 
Червоний Прапор". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 14 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.   

КАЛIНОВСЬКИЙ Iван Петрович, 1871 р. 
народження, с. Пробудження Люксембурзького р-
ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у смт Софiївський 
Краснолуцької мiськради, сторож к-пу "Шлях 
вперед". Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 
листопада 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

КАЛIНОВСЬКИЙ (КАЛIНЮК) Йосип 
Iванович, 1902 р. народження, м. Рiвне, поляк, 
освiта початкова. Проживав у смт Нижня Дуванка 
Сватiвського р-ну, технiчний працiвник райвiддiлу 
народної освiти. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КАЛIНОВСЬКИЙ Климентiй (Клим) 
Iванович, 1882 р. народження, с. Пробудження 
Люксембурзького р-ну Днiпропетровської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт 
Софiївський Краснолуцької мiськради, машинiст 
пiдйомних машин шахти № 21. Арештований 8 
вересня 1937 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. Рішення у справі немає. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КАЛIНОВСЬКИЙ Леонтiй Михайлович, 
1897 р. народження, с. Пробудження 
Люксембурзького р-ну Днiпропетровської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, 
уповноважений райшляхвiддiлу. Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 13 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

КАЛIНОВСЬКИЙ Микола Iванович, 1916 
р. народження, смт Софiївський Краснолуцької 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Софiївському, електрослюсар шахти № 21. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

КАЛIНСЬКИЙ Iван Вацлавович, 1895 р. 
народження, с. Салинцi Брацлавського р-ну 
Вiнницької обл., поляк. Проживав у м. Сватове, 
комiрник "Радгосппостачу". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КАЛМИКОВ Антон Максимович, 1871 р. 
народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у кол.с. 
Новоолександрiвка Верхньобогданiвської сiльради 
Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Арештований 2 серпня 1931 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 2 сiчня 1932 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАЛМИКОВ Василь Прокопович, 1897 р. 
народження, с. Жердєвка, Воронезька обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник транспортного 
цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 29 
липня 1935 року за звинуваченням у шпигунствi i 
шкiдництвi. 19 жовтня 1935 року справу припинено 
за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 
1935 роцi.    

КАЛМИКОВ Григорiй Григорович, 1889 р. 
народження, ст-ця Милютiнська Морозовського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, 
кучер шахти № 14-17. Вiйськовим трибуналом 2 
армiї 2 травня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КАЛМИКОВ Єгор Степанович, 1888 р. 
народження, смт Лозно-Олександрiвка 
Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лозно-Олександрiвцi, 
столяр сiльської столярної майстернi. Луганським 
обласним судом 22 квiтня 1946 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАЛМИКОВ Єрофiй Трохимович, 1887 р. 
народження, х. Котовський, Усть-Медведицький р-
н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, сторож "Укрпостачу". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 10 серпня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 17 серпня 
1937 року. Реабiлiтований у 1973 роцi.    

КАЛМИКОВ Iван Петрович, 1906 р. 
народження, с. Вирятiно Сосновського р-ну 
Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Брянка, рядовий 
трудармiї. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 8 грудня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 29 грудня 1941 року.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КАЛМИКОВ Iларiон Львович, 1886 р. 
народження, ст-ця Вешенська Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, бригадир радгоспу 
"Зелений гай". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЛМИКОВ Климентiй Iсайович, 1897 р. 
народження, с. Ягодне Серафимовицького р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник зал.ст. Луганськ. Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок  
виконано 15 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    
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КАЛМИКОВ (КОЛМИКОВ) Михайло 
Антiохович (Антонович), 1898 р. народження, смт 
Борiвське Попаснянського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник з-
ду "Донсода". Луганським обласним судом 30 
липня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАЛМИКОВ Олександр Федорович, 1902 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. 
Проживав у Луганську, плановик з-ду iм. 
Будьонного. Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР 10 липня 1937 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАЛМИКОВ Семен Iванович, 1917 р. 
народження, с. Костянтинопiль 
Великоянисольського р-ну Донецької обл., грек, 
освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, 
електрослюсар шахти № 22 iм. Кiрова. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 20 березня 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАЛМИКОВ Тихон Юхимович, 1883 р. 
народження, ст-ця Милютiнська Морозовського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Провалля 
Свердловської мiськради, колгоспник к-пу iм. 
Ворошилова. Арештований 30 квiтня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 вересня 
1943 року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КАЛМИКОВА Ганна Сергiївна, 1924 р. 
народження, с. Киянове Троїцького р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в Кияновому, 
тваринниця к-пу "Привiлля". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ МВС Луганської обл. 25 травня 
1948 року засуджена до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1992 роцi.    

КАЛМИЧЕНКО Iван Никифорович, 1911 
р. народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калмикiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 20 сiчня 1933 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЛОШИН Лев Хомич, 1891 (1892) р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 12 лютого 
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 28 лютого 1932 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАЛОШИН Петро Семенович, 1913 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта н/середня. Проживав у м. 
Перевальську, крiпильник шахти "Дельта". 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 18 
червня 1942 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАЛУГIН Iван Трохимович, 1900 р. 
народження, м. Антрацит, росiянин, освiта 
початкова. Проживав в Антрацитi, бурильник 
шахти № 2-2-бiс. Вiйськовим трибуналом 
Воронезького гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 18 
червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КАЛУЗА Iван Францович, 1875 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, 
колгоспник к-пу "Червона нива". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

КАЛЬНИЦЬКА Марфа Олександрiвна, 
1886 р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала в 
Мiлуватцi, не працювала. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 18 вересня 1944 року 
засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1989 роцi.    

КАЛЬНИЦЬКА Пелагiя Григорiвна, 1898 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Новомикiльському, без певного мiсця роботи. 
Луганським обласним судом 18 липня 1946 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1990 роцi.    

КАЛЬНИЦЬКИЙ Бронiслав Михайлович, 
1884 р. народження, с. Вiйтiвцi Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Шелестiвка Мiловського р-ну, ветсанiтар к-пу 
iм. Сталiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

КАЛЬНИЦЬКИЙ Василь Матвiйович, 1887 
р. народження, с. Надточаївка Шполянського р-ну 
Київської обл., українець, освiта середня. Проживав 
у м. Лисичанську, касир шахти "Чорноморка". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

КАЛЬНИЦЬКИЙ Василь Олександрович, 
1922 р. народження, с. Новомикiльське 
Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Новомикiльському, не працював. 
Луганським обласним судом 18 липня 1946 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАЛЬНИЦЬКИЙ Василь Якович, 1887 р. 
народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, рахiвник-продавець аптеки № 2. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 10 сiчня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КАЛЬНИЦЬКИЙ Григорiй Микитович, 
1913 р. народження, с. Новомикiльське 
Кремiнського р-ну, українець, неписьменний. 
Проживав у Новомикiльському, без певного мiсця 
роботи. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 20 жовтня 1941 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАЛЬНИЦЬКИЙ Данило Iванович, 1908 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Кремiнна, прибиральник породи шахти "Кремiнна". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1963 роцi.    
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КАЛЬНИЦЬКИЙ Iван Олексiйович, 1901 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новомикiльському, не працював. Луганським 
обласним судом 9 квiтня 1946 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАЛЬНИЦЬКИЙ Йосип Степанович, 1878 
р. народження, с. Вiйтiвцi Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Шелестiвка Мiловського р-ну, конюх к-пу iм. 
Сталiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 
лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЛЬНИЦЬКИЙ Михайло Федотович, 
1891 р. народження, с. Новомикiльське 
Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Новомикiльському, без певного мiсця 
роботи. Спецколегiєю Донецького обласного суду 3 
сiчня 1935 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАЛЬНИЦЬКИЙ Олексiй Андрiйович, 
1895 р. народження, с. Пархоменко 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 180 стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 329 стрiлецької 
дивiзiї 18 серпня 1944 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАЛЬНИЦЬКИЙ Стефан Сазонович, 1892 
р. народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новомикiльському, завiдуючий хатою-
лабораторiєю к-пу "Червоний партизан". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

КАЛЬНИЦЬКИЙ Тимофiй Степанович, 
1913 р. народження, с. Новомикiльське 
Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Без 
певного мiсця проживання i роботи. Вiйськовим 
трибуналом 3 армiї 30 квiтня 1946 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

КАЛЬНОЙ Григорiй Захарович, 1877 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, селянин-
одноосiбник. Арештований 5 квiтня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 серпня 
1932 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.   

КАЛЬНОЙ Захар Григорович, 1903 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, робiтник 
зал.ст. Лантратiвка. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КАЛЬНОЙ Микита Юхимович, 1896 р. 
народження, с. Бабичеве Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бабичевому, селянин-одноосiбник. Арештований 
29 квiтня 1931 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 18 серпня 1931 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

КАЛЬНОЙ Федiр Гнатович, 1899 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, кравець 
промартiлi iм. Молотова. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

КАЛЬЧЕВ Григорiй Михайлович, 1909 р. 
народження, Болградський р-н Iзмаїльської обл., 
Молдова, болгарин, освiта н/середня. Проживав у 
м. Лисичанську, крiпильник шахти iм. Войкова. 
Арештований 29 липня 1942 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним 
станом етапований углиб країни, де пiзнiше не 
виявлений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАЛЬЧЕНКО Єгор Павлович, 1903 р. 
народження, х. Гирла, Ольховатський р-н 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у с. Розкiшне 
Лутугинського р-ну, голова к-пу "Новий шлях". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 24 червня 
1944 року мiрою покарання визначено строк 
попереднього ув'язнення – був арештований 23 
березня 1943 року, звинувачувався у протиправних 
дiях. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КАЛЬЧЕНКО Марiя Степанiвна, 1905 р. 
народження, х. Гирла, Ольховатський р-н 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
неписьменна. Проживала в с. Розкiшне 
Лутугинського р-ну, колгоспниця к-пу "Новий 
шлях". Постановою Особливої наради при НКВС 
СРСР вiд 12 листопада 1945 року вислана за межi 
України як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини.  Реабiлiтована 
у 1990 роцi.    

КАЛЮЖНА Ксенiя Павлiвна, 1902 р. 
народження, с. Байдiвка Старобiльського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Рубiжне, не працювала. Вiйськовим трибуналом 
350 стрiлецької дивiзiї 28 червня 1943 року 
засуджена до 5 р. позбавлення волi. 26 серпня 1943 
року Вiйськовим трибуналом Пiвденно-Захiдного 
фронту мiру покарання знижено до 3 р. 
позбавлення волi умовно, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1943 роцi.    

КАЛЮЖНА Лукерiя Кузьмiвна, 1905 р. 
народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала у Брусiвцi, 
домогосподарка. Луганським обласним судом 30 
березня 1947 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

КАЛЮЖНА Марiя Денисiвна, 1923 (1924) 
р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українка, освiта початкова. Проживала у 
Мiусинську, колгоспниця к-пу iм. Кiрова. 
Арештована 20 листопада 1943 року за 
звинуваченням в антирадянських дiях. 16 лютого 
1944 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована 
у 1994 роцi.    

КАЛЮЖНА Тетяна Олiмпiївна, 1882 р. 
народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала у Брусiвцi, 
без певного мiсця роботи. Донецьким обласним 
судом 22 жовтня 1936 року засуджена до 4 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    
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КАЛЮЖНИЙ Антон Лаврентiйович, 1907 
р. народження, смт Маркiвка, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Успенка Лутугинського 
р-ну, робiтник радгоспу iм. ХVI партз'їзду. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КАЛЮЖНИЙ Василь Степанович, 1916 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Красному Лучi, слюсар об'єднання "Доненерго". 
Арештований 15 сiчня 1936 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
21 березня 1936 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1936 
роцi.    

КАЛЮЖНИЙ Григорiй Панкратович, 1909 
р. народження, с. Штормове Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, крiпильник шахти iм. ОДПУ. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

КАЛЮЖНИЙ Iван Iванович, 1894 р. 
народження, смт Маркiвка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Маркiвцi, конюх 
хлiбопекарнi. Арештований 17 червня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 серпня 
1942 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КАЛЮЖНИЙ Iван Федорович, 1876 р. 
народження, с. Верхня Покровка Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Старобiльську, сторож магазину. Донецьким 
обласним судом 11 жовтня 1936 року засуджений 
до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

КАЛЮЖНИЙ Марко Миколайович, 1902 р. 
народження, с. Солiдарне Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Солiдарному, бухгалтер пункту "Заготзерно". 
Луганським обласним судом 9 сiчня 1948 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАЛЮЖНИЙ Марко Михайлович, 1899 р. 
народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Брусiвцi, 
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 21 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КАЛЮЖНИЙ Марко Петрович, 1900 р. 
народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
тесляр шахти № 1-бiс "Криворiжжя". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

КАЛЮЖНИЙ Микола Кузьмич, 1904 р. 
народження, с. Тишкiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Тишкiвцi, 
не працював. Донецьким обласним судом 22 
лютого 1938 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАЛЮЖНИЙ Михайло Iванович, 1874 р. 
народження, с. Полтавське Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Полтавському, селянин-одноосiбник. Постановою 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 15 березня 
1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАЛЮЖНИЙ Михайло Трохимович 
(Тимофiйович), 1904 р. народження, с. Тишкiвка 
Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Тишкiвцi, не працював. Донецьким 
обласним судом 22 лютого 1938 року засуджений 
до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

КАЛЮЖНИЙ Мусiй Васильович, 1883 р. 
народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Брусiвцi, 
без певного мiсця роботи. Луганським обласним 
судом 10 липня 1941 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КАЛЮЖНИЙ Олександр Омелянович, 
1915 р. народження, с. Верхня Покровка 
Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Верхнiй Покровцi, комбайнер 
Пiдгорiвської МТС. Вiйськовим трибуналом 
Луганського гарнiзону 12 березня 1948 року 
засуджений до 25 р. позбавлення волi. Постановою 
Президiї Верховної Ради СРСР вiд 2 липня 1956 
року справу припинено.  Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

КАЛЮЖНИЙ Павло Якович, 1907 р. 
народження, с-ще Микитiвка, Донецька обл., 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Рубiжне, начальник змiни цеху № 4 хiмкомбiнату. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.    

КАЛЮЖНИЙ Тимофiй Несторович, 1907 р. 
народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 976 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 261 стрiлецької дивiзiї 22 червня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КАЛЮЖНИЙ (КАЛЮЖНОВ) Якiв 
Iванович, 1907 р. народження, с. Валуйське 
Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Валуйському, селянин-
одноосiбник. Арештований 9 грудня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 лютого 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАЛЮЖНИЙ Якiв Фокович, 1894 р. 
народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Георгiївка Лутугинського р-ну, робiтник з-ду iм. 
Чубаря. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    
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КАЛЮЖНОВ Пилип Пилипович, 1901 р. 
народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у с-щi Вiльхове Станично-
Луганського р-ну, черговий по зал.ст. Краснiвка. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 28 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

КАЛЮТА Тимофiй Петрович, 1887 р. 
народження, с. Нова Прага Олександрiйського р-ну 
Кiровоградської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лутугине, начальник зал.ст. 
Лутугине. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 17 сiчня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАМЕНЕЦЬКИЙ Юрiй Юхимович, 1899 р. 
народження, с. Запсiлля Великобагачанського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у с. Замостя Слов'яносербського р-ну, 
облiковець радгоспу "Переможець". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КАМЕНЄВ Олександр Iванович, 1888 р. 
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Покровському, колгоспник к-пу "Ленiнський 
шлях". 25 квiтня 1942 року Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 
1080 засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КАМЕНЄВ Якiв Семенович, 1900 р. 
народження, м. Оса Свердловської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м. 
Лисичанську, викладач гiрничих курсiв при шахтi 
iм. ОДПУ. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
14 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КАМЕНСЬКИЙ Iван Андрiйович, 1894 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 130 
армiйського запасного стрiлецького полку. 
Вiйськовим трибуналом 9 армiї 12 серпня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КАМЕНЩИКОВ Олексiй Олександрович, 
1909 р. народження, м. Торжок Калiнiнської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, не працював. Донецьким 
обласним судом 3 лютого 1937 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАМЕНЮКА Костянтин Федорович, 1888 
(1889) р. народження, смт Петрiвка Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Петрiвцi, бригадир к-пу iм. Ленiна. 
Репресований двiчi. Арештований 4 жовтня 1930 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 30 грудня 1930 року 
звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. Арештований 
17 лютого 1942 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 23 червня 1948 року справу 
припинено за недоведенiстю складу злочину. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1930 i 1994 роках. 

КАМЕРЕР (КАМЕРРЕР) Карл Августович, 
1900 р. народження, м. Луганськ, нiмець. Проживав 
у Луганську, токар текстильної фабрики. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 жовтня 
1939 року ухвалено постанову про вислання за межi 
України. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАМЕРЛОХ Iван Пилипович, 1891 р. 
народження, к. Фрiдрiхсфельд, Запорiзька обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Ребрикове 
Антрацитiвського р-ну, бригадир радгоспу iм. 
Дзержинського. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 25 лютого 1934 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАМИНЕЦЬКИЙ (КАМЕНЕЦЬКИЙ) 
Борис Юдович, 1890 р. народження, м. Черкаси 
Київської обл., єврей, освiта початкова. Проживав у 
м. Брянка, бухгалтер артiлi "Гiрник Донбасу". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

КАМИНIН Михайло Павлович, 1886 р. 
народження, с. Мелехово Совєтського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
десятник шахти № 4-2-бiс. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

КАМИШАН Євдокiя Михайлiвна, 1905 р. 
народження, кол.с. Кiрова Кононiвської сiльради 
Бiловодського р-ну, українка, освiта початкова. 
Проживала за мiсцем народження, кухар дитячих 
ясел к-пу iм. Ворошилова. 27 квiтня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу вiйськової частини 1080 засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

КАМИШАН Макар Савич, 1898 р. 
народження, с. Царiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Царiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Сазонова. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КАМИШАН Олексiй Савич, 1891 р. 
народження, кол.с. Кiрова Кононiвської сiльради 
Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, завiдуючий 
фотоательє тресту "Укрфото". 26-27 квiтня 1942 
року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

КАМИШАНЦЕВ Петро Семенович, 1909 р. 
народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-
ну, українець, неписьменний. Проживав у Нижнiй 
Дуванцi, коваль к-пу "Полiтвiддiл". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 19 сiчня 1944 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАМИШАНЦЕВА Феодосiя Никифорiвна, 
1910 р. народження, смт Нижня Дуванка 
Сватiвського р-ну, українка, освiта початкова. 
Проживала у Нижнiй Дуванцi, колгоспниця к-пу 
"Полiтвiддiл". Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 19 сiчня 1944 року вислана за межi 
України. Реабiлiтована у 1989 роцi.    
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КАМИШАЦЬКА Мотрона Семенiвна, 1894 
р. народження, смт Нижнiй Нагольчик 
Антрацитiвського р-ну, українка, освiта початкова. 
Проживала у Нижньому Нагольчику, не працювала. 
Вiйськовим трибуналом 395 стрiлецької дивiзiї 6 
лютого 1942 року засуджена до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

КАМИШАЦЬКИЙ Iван Порфирiйович, 
1925 р. народження, смт Нижнiй Нагольчик 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Нижньому Нагольчику, 
кучер дитячого санаторiю. Арештований 22 
листопада 1941 року за пiдозрою у зрадi 
Батькiвщини. 5 лютого 1942 року справу 
припинено за неповнолiтнiстю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАМИШЕВ Василь Микитович, 1882 р. 
народження, Кiровська обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у смт Родакове 
Слов'яносербського р-ну, пенсiонер. Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 19 вересня 1941 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

КАМИШЕВ Iлля Оксенович, 1910 р. 
народження, с. Роги Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, 
коногон шахти № 10. Арештований 9 серпня 1938 
року за звинуваченням у шкiдництвi на шахтi. 28 
грудня 1938 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАМИШЕВ Микола Iллiч, 1908 р. 
народження, х. Нiкiшин, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, кербуд 
ЖЕКу № 3. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 22 сiчня 1942 року засуджений до 8 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАМИШЕВА Вiра Григорiвна, 1906 р. 
народження, с. Огульцi Люботинського р-ну 
Харкiвської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в смт Калинове Попаснянського р-ну, 
прибиральниця швейної майстернi № 1. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
27 жовтня 1945 року як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

КАМIНСЬКА Анелiя Францiвна, 1885 р. 
народження, с. Малий Крупiль, Хмельницька обл., 
полька, неписьменна. Проживала в с. Бахмутiвка 
Новоайдарського р-ну, колгоспниця к-пу iм. 
Будьонного. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
2 листопада 1937 року засуджена до розстрiлу. 
Реабiлiтована у 1962 роцi.    

КАМIНСЬКИЙ Вiкентiй Йосипович, 1898 р. 
народження, Волочиський р-н Кам'янець-
Подiльської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, колгоспник к-пу 
"Промiнь". Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 7 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАМIНСЬКИЙ Iван Євдокимович, 1908 р. 
народження, х. Венецовка, Красногорський р-н 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
десятник шахти № 12. Вiйськовим трибуналом 18 
армiї 8 листопада 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 14 листопада 1941 року. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КАМIНСЬКИЙ Iван Кайтанович, 1901 р. 
народження, с. Тарнорудка Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Новорозсош Новопсковського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Постишева. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАМIНСЬКИЙ Йосип Iванович, 1896 р. 
народження, с. Сторониче Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, без певного 
мiсця роботи. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1986 роцi.    

КАМIНСЬКИЙ Пилип Андрiйович, 1880 р. 
народження, с. Чухелi Базалiйського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Вiльне Станично-Луганського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Фрунзе. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 19 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАМIНСЬКИЙ Станiслав Станiславович, 
1917 р. народження, м. Базалiя Вiнницької обл., 
поляк, освiта н/середня. Проживав у с. Бахмутiвка 
Новоайдарського р-ну, рахiвник зал.ст. 
Красноозерiвка. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

КАМIНСЬКИЙ Франц Пилипович, 1916 р. 
народження, с. Чухелi Базалiйського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Передiльське Станично-Луганського р-ну, 
табельник к-пу iм. Фрунзе. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАМЛАЙ Вiра Мартинiвна, 1912 р. 
народження, смт Сатанiв Сатанiвського р-ну 
Вiнницької обл., полька, освiта вища. Проживала в 
смт Бiловодськ, тимчасово не працювала. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 3 лютого 
1944 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

КАМЛЄВ Володимир Харитонович, 1910 р. 
народження, с. Каличi Городоцького р-ну 
Вiтебської обл., Бiлорусь, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Кремiнна, прибиральник 
породи шахти "Кремiнна". Арештований 10 травня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом був етапований 
углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 9 лютого 
1948 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1995 роцi.    
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КАМЧЕНКО Семен Iванович, 1898 р. 
народження, с. Абарiнка Погарського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта вища.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
завiдуючий медамбулаторiєю. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 31 
серпня 1944 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАН Хен Ін Горін, 1909 р. народження, 
Корея, кореєць, освіта середня. На час арешту член 
ВКП(б). 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. 

КАНАРСЬКИЙ Бронiслав Антонович, 1903 р. 
народження, с. Чернява Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Булавинiвка Новопсковського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Сталiна. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАНАШКО Мирон Андрiйович, 1877 р. 
народження, с-ще Дворiчне Дворiчанського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, робiтник 
вагоноремонтного з-ду. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 28 травня 1935 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАНДАУРОВ Семен Григорович, 1908 р. 
народження, с. Кокуркiно Шаталовського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
неписьменний. Проживав у с. Пiвнiвка Мiловського 
р-ну, колгоспник к-пу "Комунар". Арештований 19 
травня 1943 року за звинуваченням у шпигунствi. 8 
червня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАНДАУРОВ Семен Iванович, 1913 р. 
народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, українець, освiта 
початкова. Проживав у Нагольно-Тарасiвцi, голова 
к-пу iм. Молотова. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 18 серпня 1945 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАНДАУРОВ Федiр Пантелiйович, 1924 р. 
народження, с. Платоновка Больше-Крєпiнського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Киселеве 
Свердловської мiськради, бурильник шахти iм. 25-
рiччя ВЛКСМ. Арештований 22 липня 1945 року за 
звинуваченням у шкiдництвi на шахтi. 19 вересня 
1945 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАНДАУРОВ Яким Iванович, 1897 р. 
народження, с. Кладов, Курська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
смт Тошкiвка Первомайської мiськради, робiтник 
шахти "Тошкiвка". Арештований 20 квiтня 1942 
року за пiдозрою в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення 
у справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАНДИБА Давид Андрiйович, 1885 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у м. Стахановi, 
робiтник шахти № 4-2-бiс. Арештований 23 вересня 
1933 року за звинуваченням у причетностi до 
контрреволюцiйного угруповання. 3 березня 1934 
року справу припинено за недостатнiстю даних для 
притягнення до суду. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КАНДИБА (КАНДИБIН) Леонтiй 
Онисимович, 1911 р. народження, смт Бiлолуцьк 
Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Бiлолуцьку, сторож радгоспу 
"Краснопiлля". Луганським обласним судом 11 
липня 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КАНДИБА Нефед Прокопович, 1879 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiлолуцьку, без певних занять. Донецьким 
обласним судом 9 березня 1936 року засуджений до 
6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

КАНДИБА Олексiй Никифорович, 1888 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiлолуцьку, без певних занять. Донецьким 
обласним судом 9 березня 1936 року засуджений до 
6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

КАНЕВСЬКИЙ Євстафiй Васильович, 1897 р. 
народження, Польща, українець, освiта вища. 
Проживав у м. Старобiльську, продавець 
книжкового магазину. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАНЕВСЬКИЙ Наум (Насон) Якович, 1881 р. 
народження, с. Сенча Лохвицького р-ну 
Полтавської обл., єврей, освiта початкова. 
Проживав у смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-
ну, коваль к-пу iм. 21-ої рiчницi РСЧА. Луганським 
обласним судом 17 липня 1941 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КАНЕВСЬКИЙ Станiслав Iванович, 1894 р. 
народження, с. Бiлогородка Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу 
"Червона нива". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАНЕВСЬКИЙ Якiв Наумович, 1913 р. 
народження, м. Костянтинiвка Донецької обл., 
єврей, освiта середня. Проживав у м. Луганську, 
студент Луганського будiвельного технiкуму. 
Арештований 1 березня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 квiтня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАНИЩЕВ Григорiй Кузьмич, 1907 р. 
народження, с. Черниково Старооскольського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
каменяр Луганського житлокомбiнату. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 
листопада 1932 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1998 роцi.    
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КАНИЩЕВ Олексiй Кузьмич, 1915 р. 
народження, с. Черниково Старооскольського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
каменяр Луганського житлокомбiнату. 
Арештований 13 червня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 
листопада 1932 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.    

КАНIВЕЦЬ Микола Олексiйович, 1877 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, 
неписьменний. Проживав у Ровеньках, без певного 
мiсця роботи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
14 серпня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАНIВЕЦЬКИЙ Вiктор Степанович, 1889 
р. народження, с. Канiвщина Глобинського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Артемiвську Перевальського р-ну, 
крiпильник шахти № 10 iм. Артема. Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 27 квiтня 1942 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1991 роцi.    

КАНIН Олександр Дмитрович, 1896 р. 
народження, с. Московка Усманського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, 
крiпильник шахти № 2-3 iм. Дзержинського. 
Спецколегiєю Донецького обласного суду 26 квiтня 
1937 року засуджений до 4 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1988 роцi.    

КАНIНСЬКИЙ Володимир Тимофiйович, 
1909 р. народження, Березовський р-н Воронезької 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Свердловську, прохiдник 
шахти № 3-бiс. Постановою Особливої наради при 
МДБ СРСР вiд 7 червня 1950 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАНСЛЕР Семен Васильович, 1917 р. 
народження, Кам'янець-Подiльська обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у смт Запорiжжя 
Краснолуцької мiськради, робiтник шахти № 153. 
21 листопада 1942 року Особливою нарадою при 
НКВС СРСР засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАНСЬКИЙ Борис Йосипович, 1890 р. 
народження, Польща, поляк. Проживав у м. 
Лисичанську, заготiвельник шевської майстернi. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

КАНУННИКОВА Ганна Iллiвна, 1902 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українка, освiта початкова. Проживала в м. Гiрське 
Первомайської мiськради, домогосподарка. 
Луганським обласним судом 15 квiтня 1948 року 
засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1992 роцi.    

КАНУПЕР Iван Миколайович, 1911 р. 
народження, с. Помоклi Переяслав-Хмельницького 
р-ну Київської обл., українець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Лисичанську, робiтник шахти iм. 
Войкова. Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу 25 грудня 1940 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

КАНУС Володимир Васильович, 1904 р. 
народження, с. Рибалово Слонiмського р-ну 
Гродненської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта 
початкова. Проживав у м. Алчевську, 
нормувальник тресту "Алчевськбуд". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

КАНЧУГА Марiя Василiвна, 1902 р. 
народження, Польща, українка, неписьменна. 
Проживала в м. Ровеньки, без певного мiсця 
роботи. Луганським обласним судом 23 травня 
1946 року засуджена до 1 р. позбавлення волi. 26 
липня 1946 року Верховним судом УРСР вирок 
скасовано, справу направлено на дослiдування. 20 
серпня 1946 року УМВС по Луганській обл. справу 
припинено, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 
1994 роцi.    

КАНЧУГА Михайло Васильович, 1896 р. 
народження, Польща, українець, неписьменний. 
Проживав у м. Ровеньки, без певного мiсця роботи. 
Луганським обласним судом 23 травня 1946 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 26 липня 1946 
року Верховним судом УРСР вирок скасовано, 
справу направлено на дослiдування. 20 серпня 1946 
року УМВС по Луганській обл. справу припинено, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАНЬЯ Вiктор Йосипович, 1882 р. 
народження, Iталiя, iталiєць, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, товарознавець з-ду 
"Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

КАПАЦIЙ Якiв Данилович, 1903 р. 
народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
вибiйник шахти № 1-бiс "Криворiжжя". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

КАПIНЕРОВ Лаврентiй Михайлович,      
росiянин.  На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
смт Комишуваха Попаснянського р-ну, парторг 
радгоспу "Гiрський". Арештований 26 травня 1942 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 10 червня 1942 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi. 

КАПIНОС Iван Дмитрович, 1895 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта середня. 
Проживав у смт Маркiвка, старший 
землевпорядник району. Арештований 25 лютого 
1943 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 
21 липня 1943 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КАПIНОС Марiя Iванiвна, 1923 р. 
народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-
ну, українка, освiта н/середня. Проживала в м. 
Луганську, тимчасово не працювала. Арештована 7 
лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 13 липня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.   
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КАПIНОС Семен Миколайович, 1872 р. 
народження, с. Верхньобогданiвка Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Верхньобогданiвцi, селянин-
одноосiбник. Станично-Луганським районним 
судом 19 вересня 1931 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КАПIНУС Наум Федорович, 1903 р. 
народження, м. Кiровськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кiровську, без певного 
мiсця роботи. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Iркутської обл., Росiйська Федерацiя, 22 сiчня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАПIРУЛЯ Микола Федорович, 1914 р. 
народження, с-ще шахти "Лiдiївка", Донецька обл., 
українець, освiта середня. Проживав у с. Великий 
Суходiл Краснодонського р-ну, вчитель сiльської 
школи. Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 
жовтня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1965 роцi.    

КАПIТАНЧУК Болеслав Матвiйович, 1909 
р. народження, смт Городок Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Мiстки Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Країна Рад". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

КАПЛАН Самуїл Якович, 1899 р. 
народження, к. Пролетарська Новозлатопiльського 
р-ну Запорiзької обл., єврей, освiта середня.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, 
редактор газети "Ворошиловградская правда". 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 2 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 3 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

КАПЛАН Фаня Абрамiвна, 1900 р. 
народження, к. Пролетарська Новозлатопiльського 
р-ну Запорiзької обл., єврейка, освiта початкова. 
Проживала в м. Луганську, домогосподарка. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 27 грудня 
1937 року як дружина репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини засуджена до 8 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1956 роцi.    

КАПЛIЄНКО Олексiй Овсiйович, 1894 р. 
народження, смт Вергулiвка Брянкiвської 
мiськради, українець, неписьменний. Проживав у 
Вергулiвцi, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 березня 1930 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

КАПЛIЄНКО Павло Васильович, 1879 р. 
народження, смт Вергулiвка Брянкiвської 
мiськради, українець, неписьменний. Проживав у 
Вергулiвцi, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 березня 1930 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАПЛIЄНКО Терентiй Лук'янович, 
1886(1888) р. народження, смт Вергулiвка 
Брянкiвської мiськради, українець, неписьменний. 
Проживав у Вергулiвцi, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 30 березня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАПЛIН Овдiй Степанович, 1889 р. 
народження, с. Федоровка Таловського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, 
продавець магазину райспоживспiлки. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 21 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 
роцi.    

КАПЛIНА Ганна Семенiвна, 1901 р. 
народження, с. Новонiкольськ Богучарського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українка, 
освiта початкова. Проживала в смт Крiпенський 
Антрацитiвської мiськради, не працювала. 
Постановою Особливої наради при МДБ СРСР вiд 
20 лютого 1952 року як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

КАПЛУН Володимир Степанович, 1925 р. 
народження, с. Лемешiвка Комсомольського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Юр'ївка Лутугинського р-ну, 
вибiйник шахти "Бiлянка". Вiйськовим трибуналом 
Київського вiйськового округу 26 листопада 1948 
року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 29 
жовтня 1957 року Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР вирок скасовано, справу припинено, з 
ув'язнення звiльнений. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

КАПЛУН Семен Кириллович.   Проживав у 
м. Золоте Первомайської мiськради, начальник 
зал.ст. Мар'ївка. 9 липня 1942 року порушено 
кримiнальну справу за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАПЛУН Софiя Павлiвна, 1905 р. 
народження, м. Бєлєв Тульської обл., Росiйська 
Федерацiя, освiта початкова. Проживала в м. Золоте 
Первомайської мiськради, домогосподарка. 10 
лютого 1942 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд як 
у члена сiм'ї, репресованого за звинуваченням у 
зрадi Батькiвщини. 17 березня 1950 року справу 
припинено, пiдписку про невиїзд анульовано. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

КАПЛУНЕНКО Гнат Кононович, 1913 р. 
народження, с. Лимарiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м. Алчевську, мiлiцiонер. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 5 квiтня 1942 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАПРАВИЙ (КАПРОВИЙ) Станiслав 
Никодимович, 1911 р. народження, с. Петрашiвка 
Шпикiвського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, бухгалтер 
Лисичанського змiшторгу. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 16 сiчня 1938 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1956 роцi.    

КАПРАЛОВ Василь Федорович, 1892 р. 
народження, с. Криволуково Шаталовського р-ну 
Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, латиш, 
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, 
оглядач вагонiв зал.ст. Довжанська. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 1 лютого  1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 
роцi.    
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КАПРАЛОВ Семен Андрiйович, 1912 р. 
народження, Яранський р-н Горьковської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Попасна, ветiнспектор 
райземвiддiлу. Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР 2 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАПРАНОВА Полiна Федорiвна, 1908 р. 
народження, м. Первомайськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в м. Стахановi, комiрник 
Iрминської лiкарнi. Арештована 3 грудня 1941 року 
за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної групи. 20 лютого 1942 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

КАПРЕЛОВА Любов Христофорiвна, 1910 
р. народження, м. Єреван, Вiрменiя, вiрменка, 
освiта початкова. Проживала в м. Алчевську, не 
працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 21 лютого 1944 року засуджена до 
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

КАПУСТА Василь Iванович, 1892 р. 
народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоолександрiвцi, без певного мiсця роботи. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 серпня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КАПУСТА Iван Iванович, 1871 р. 
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Шульгинцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 
березня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАПУСТА Олександр Михайлович, 1913 р. 
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта вища. Проживав у Шульгинцi, 
шкiльний учитель. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 8 вересня 1945 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАПУСТА Тихiн Костянтинович, 1896 р. 
народження, с-ще Червоноармiйське 
Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Сватове, експедитор 
зернорадгоспу "Червоне руно". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАПУСТИНСЬКИЙ Вiктор 
Олександрович, 1909 р. народження, м. Ленiнград, 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, шофер хiмзаводу № 19. 
Арештований 21 вересня 1935 року за 
звинуваченням у сектантськiй дiяльностi. 15 сiчня 
1936 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАПУСТIН Афанасiй Iванович, 1891 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Зимогiр'я 
Слов'яносербського р-ну, завiдуючий 
медамбулаторiєю. Репресований двiчi. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28 лютого 1931 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 4 лютого 1944 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1990 
i 1956 роках. 

КАПУСТIН Борис Володимирович, 1902 р. 
народження, с. Кулебаки Кулебацького р-ну 
Горьковської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня.  Член ВКП(б) у 1932-1938 рр. 
Проживав у м. Луганську, завiдуючий 
мiськкомунгоспом. Арештований 10 липня 1938 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30 
грудня 1939 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАПУСТIН Василь Кузьмич, 1910 р. 
народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Петро-
Миколаївка Лутугинського р-ну, каменяр 
Лутугинського кам'яного кар'єру. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 27 лютого 1933 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАПУСТIН Георгiй Антонович, 1903 р. 
народження, с-ще Коростовець Клєтнянського р-ну 
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/середня. Проживав у м. Перевальську, 
завiдуючий шахтою мiсцевого м'ясокомбiнату. 
Арештований 3 березня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянських висловлюваннях. 
16 травня 1942 року виправданий Вiйськовим 
трибуналом гарнiзону м. Алчевська. Реабiлiтований 
у 1942 роцi.    

КАПУСТIН Микола Полiкарпович, 1907 р. 
народження, с. Первомайськ Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Первомайську, не працював. Арештований 20 
квiтня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 1 серпня 1932 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1932 роцi.    

КАПУСТIН Митрофан Дмитрович, 1887 р. 
народження, с. Расковецьке Реп'євського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
садiвник житлового вiддiлу коксохiмiчного з-ду. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

КАПУСТIН Сергiй Федорович, 1890 р. 
народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова.  Член ВКП(б) у 
1917-1937 рр. Проживав у м. Луганську, вахтер з-ду 
iм. Жовтневої революцiї. Арештований 28 липня 
1938 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 30 грудня 1939 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1939 роцi.    
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КАПУСТIН Степан Iванович, 1903 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Луганську, не 
працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 
лютого 1944 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КАПУСТIН Федiр Карпович, 1891 р. 
народження, с. Сатiно Лебедянського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта вища. Проживав у смт Ящикове 
Перевальського р-ну, начальник дiльницi шахти № 
9. 21 травня 1936 року вiдiбрано пiдписку про 
невиїзд –  звинувачувався у саботажi стахановських 
методiв роботи. Рiшення у справi немає.  
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КАПУСТIН Федiр Павлович, 1921 р. 
народження, с. Нововасилiвка Осипенкiвського р-
ну Днiпропетровської обл., росiянин, освiта 
н/середня. Проживав у м. Антрацитi, радист 
районного радiовузла. Вiйськовим трибуналом 395 
стрiлецької дивiзiї 19 березня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. 4 квiтня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту 
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КАПУСТIНА Олександра Павлiвна, 1912 р. 
народження, с. Ушакiвка Лутугинського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в с-щi 
Дзержинське Луганської мiськради, робiтниця 
радгоспу iм. Дзержинського. 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. Реабiлiтована у 1961 роцi.    

КАПУСТКIН Олександр Олександрович, 
1910 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, техпрацiвник 
облспоживспiлки. Особливою нарадою при МДБ 
СРСР 14 червня 1950 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАПУСТЯН (КАПУСТЬЯН) Михайло 
Архипович, 1883 р. народження, с. Верхня 
Покровка Старобiльського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Калмикiвка 
Старобiльського р-ну, член артiлi "III 
Iнтернацiонал". Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 20 сiчня 1933 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАПУСТЯНОВ Григорiй Петрович, 1890 р. 
народження, с. Верхня Покровка Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Верхнiй Покровцi, робiтник дослiдного 
сiльгосппiдприємства. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАПЦАН Йосип Соломонович, 1900 р. 
народження, с. Любар Новоград-Волинського р-ну 
Житомирської обл., єврей, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, майстер з-ду iм. Рудя. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

 

КАПША Любов Степанiвна, 1896 р. 
народження, с. Первомайськ Бiловодського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в 
Первомайську, колгоспниця к-пу "Гiгант". 22 
червня 1942 року Вiйськовим трибуналом 
вiйськової частини 1080 засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

КАРАБАН Михайло Григорович, 1908 р. 
народження, м. Лебедин Сумської обл., українець, 
освiта середня. Проживав у м. Стахановi, десятник 
шахти "Максимiвська". Вiйськовим трибуналом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 14 жовтня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАРАБАЧ Вiкентiй Iванович, 1896 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м. Кремiнна, бухгалтер Рубiжанського 
хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КАРАБУТ Олексiй Корнiйович, 1912 р. 
народження, с. Нижньобараникiвка Бiловодського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Перевальську, електрослюсар шахти "Дельта-2". 
Вiйськовим трибуналом 32 району авiацiйного 
базування 20 грудня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 24 сiчня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КАРАБУТ Федiр Степанович, 1908 р. 
народження, с. Першозванiвка, Одеська обл., 
українець, освiта вища. Проживав у м. Сватове, 
iнспектор-методист райвно. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 2 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 2 березня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРАВАЄВ (КОРОВАЄВ) Леонiд 
Макарович, 1908 р. народження, Польща, поляк, 
освiта середня. Проживав у м. Стахановi, 
електротехнiк Iрминської райпiдстанцiї. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу i того ж дня страчений. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

КАРАВАЄВ Павло Васильович, 1884 р. 
народження, с. Дмитрiвка Снiжнянського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, коваль шахти № 160. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КАРАВАНСЬКИЙ Василь Кiндратович, 
1891 р. народження, с. Картушине 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Картушиному, без певного 
мiсця роботи. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 25 сiчня 1942 року засуджений 
до розстрiлу. 23 лютого 1942 року Вiйськовим 
трибуналом Пiвденного фронту розстрiл замiнено 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАРАВАНСЬКИЙ Олександр Трохимович, 
1906 р. народження, м. Антрацит, українець, освiта 
середня. Проживав у смт Щотове Антрацитiвської 
мiськради, не працював. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 сiчня 1944 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.    
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КАРАВАНСЬКИЙ Тимофiй Кирилович, 
1914 р. народження, с. Картушине 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 120 
окремого кулеметного батальйону 105 
Укрiпрайону. Вiйськовим трибуналом 1 
Червонопрапорної армiї 2 сiчня 1943 року 
засуджений до 15 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КАРАГИЧЕВ Георгiй Iванович, 1896 р. 
народження, х. Генераловський, Тормосиновський 
р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. 
Новоборовицi Свердловської мiськради, приватний 
вiзник. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1962 роцi.    

КАРАГОДОВ Микола Олександрович, 
1901 р. народження, с. Чугинка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Чугинцi, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 1 липня 1933 року засуджений до 
вислання за межi України умовно. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КАРАЄВИЧЕВ (КАРАЇЧЕВ) Олександр 
Максимович, 1887 р. народження, смт Станично-
Луганське, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Станично-Луганському, селянин-одноосiбник. 
Арештований 3 жовтня 1929 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
5 листопада 1929 року звiльнений пiд пiдписку про 
невиїзд. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

КАРАЇЧЕВ Антон Iванович, 1891 р. 
народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Брянка, робiтник шахти № 11. Арештований 26 
грудня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 27 лютого 1934 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАРАЇЧЕВ Сергiй Максимович, 1885 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Станично-
Луганському, бджоляр к-пу "Москва-Донбас". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

КАРАЇЧЕВ Федiр Антонович, 1913 р. 
народження, Станично-Луганський р-н, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Брянка, вибiйник 
шахти № 6. Арештований 19 квiтня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 серпня 
1938 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1938 роцi.    

КАРАЙКОЗА Микола Миколайович, 1914 
р. народження, м. Сватове, українець, освiта 
середня. Проживав у Сватовому, головний 
бухгалтер паровозного депо Сватове. Арештований 
8 вересня 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 9 грудня 1943 
року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв 
для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КАРАКАЙ Григорiй Мусiйович, 1890 р. 
народження, с. Янчекрак, Запорiзька обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Мiстки 
Сватiвського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Постановою Судової "трiйки" 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 12 березня 1930 року 
висланий на 8 р. за межi України. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 21 лютого 1938 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1996 роцi.    

КАРАКАЙ Iван Зiновiйович, 1905 р. 
народження, Катеринославська губернiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у с. Мiстки 
Сватiвського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 12 березня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1996 роцi.    

КАРАКАЧАН Дмитро Павлович, 1894 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вовчоярiвцi, слюсар Лисичанського з-ду 
"Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

КАРАЛИЧЕВ (КАЛИНЧЕНКО) Михайло 
Тимофiйович, 1892 р. народження, ст-ця Степано-
Разiнська Черкесовського р-ну Волгоградської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацитi, не працював. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 29 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРАЛКIН Гарасим Михайлович, 1871 р. 
народження, с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Ребриковому, кучер сiльської амбулаторiї. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 18 армiї 23 
листопада 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАРАЛКIН Олексiй Максимович, 1892 р. 
народження, с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 24 окремого iнженерно-аеродромного 
батальйону. Вiйськовим трибуналом 5 повiтряної 
армiї 22 квiтня 1943 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КАРАЛКIН Охрiм Iллiч, 1869 р. 
народження, с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Ребриковому, селянин-одноосiбник. Народним 
судом кол. Ровенькiвського р-ну 22 листопада 1931 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КАРА-МАЛЛАЗАДЕ Халiт Iбрагiмович, 
1888 р. народження, Туреччина, турок, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, продавець 
магазину № 14 "Плодоовочторгу". Арештований 6 
липня 1941 року за звинуваченням у шпигунствi i 
антирадянськiй агiтацiї. 17 квiтня 1942 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    
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КАРАМАН Федот Петрович, 1885 р. 
народження, с. Малинiвка Новоодеського р-ну 
Миколаївської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, 
вантажник з-ду "Сталь". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРАМИШЕВ Петро Iванович, 1910 р. 
народження, с. Марцево Льговського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Ленiнське 
Свердловської мiськради, без певних занять. 
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 28 грудня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. 25 сiчня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом Пiвденного фронту розстрiл замiнено 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАРАМУШКIН Дмитро Назарович, 1888 р. 
народження, ст-ця Кавказька, Краснодарський 
край, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м. Луганську, завiдуючий 
розподiльним бюро з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу 12 армiї 18 грудня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 15 сiчня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАРАНДА Григорiй Михайлович, 1908 р. 
народження, с. Липове Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Липовому, 
селянин-одноосiбник. Арештований 31 березня 
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 3 травня 1930 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

КАРАНДА Iван Андрiйович, 1907 р. 
народження, с. Липове Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Талове Краснодонського р-ну, вантажник шахти № 
7-10. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРАНОВ Iван Iванович, 1917 р. 
народження, м. Москва, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у смт 
Софiївський Краснолуцької мiськради, 
наваловiдбiйник шахти № 21. Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 18 лютого 1946 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КАРАПТУЛОВ Кiм Шевкетович, 1923 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 23 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 8 стрiлецької дивiзiї 17 травня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 25 
липня 1943 року Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР мiру покарання знижено до 5 р.  
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КАРАПУТIН Пантелiй Харлампiйович, 
1905 р. народження, с. Бочкове Вовчанського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Лисичанський Попаснянського р-
ну, конюх радгоспу № 1-2. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

КАРАПУТIН Петро Федорович, 1908 р. 
народження, с. Бочкове Вовчанського р-ну 
Харкiвської обл., росiянин, неписьменний. 
Проживав у с-щi Лисичанський Попаснянського р-
ну, робiтник радгоспу № 1-2. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

КАРАСЬ Тихiн Iванович, 1902 р. 
народження, с. Алтинiв Кролевецького р-ну 
Сумської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, комiрник органiзацiї 
"Нерудкопал". Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 сiчня 1934 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРАСЬОВ Григорiй Пилипович, 1905 р. 
народження, м. Стаханов, українець, освiта 
середня.  Член ВКП(б) у 1930-1935 рр. 
Вiйськовослужбовець, командир взводу. 
Вiйськовим трибуналом 2 окремої бригади 
дорожньо-будiвельних вiйськ 14 квiтня 1935 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАРАСЬОВ Iван Микитович, 1889 р. 
народження, с. Хороше Петропавлiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Земляне 
Слов'яносербського р-ну, бухгалтер к-пу "Червоний 
партизан". Арештований 19 березня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 24 липня 
1943 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1943 роцi.    

КАРАСЬОВ Олексiй Пилипович, 1895 р. 
народження, с. Катеринiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Золоте 
Первомайської мiськради, комiрник шахти № 29-
33. Арештований 3 квiтня 1942 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 28 грудня 1950 року справу припинено 
за недоведеністю звинувачення. Реабiлiтований у 
1950 роцi.    

КАРАСЬОВ Прокiп Григорович, 1896 р. 
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Дяковому, 
ветфельдшер к-пу iм. Тимченка. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 21 липня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАРАСЬОВА Любов Георгiївна, 1920 р. 
народження, м. Єлець Орловської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянка, освiта середня. Проживала в 
м. Краснодонi, не працювала. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 8 лютого 1944 року визнана 
соцiально небезпечним елементом i засуджена до 3 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.    

КАРАУЛОВ Роман Гнатович, 1880 р. 
народження, с. Огньовка Становлянського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Старобiльську, 
начальник житлової групи зал.ст. Старобiльськ. 
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 9 квiтня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    
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КАРАФЕТОВ Порфирiй Володимирович, 
вiн же КУЗНЕЦОВ Максим Сергiйович, 1901 р. 
народження, с. Солоне Солонянського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, неписьменний. 
Проживав у м. Луганську, робiтник 
чавуноливарного цеху з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Луганським обласним судом 29 липня 
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

КАРАЧЕНЦЕВ Iван Полiкарпович, 1894 р. 
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Кримському, 
не працював. Арештований 28 лютого 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 12 серпня 1943 року справу припинено 
за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до 
суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАРАЧЕНЦЕВ Семен Тарасович, 1903 р. 
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Петровеньки Слов'яносербського р-ну, не 
працював. Луганським обласним судом 30 квiтня 
1947 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАРАЧУН Федiр Григорович, 1874 р. 
народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Євсузi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 квiтня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КАРВАН Антон Михайлович, 1898 р. 
народження, с. Гречана Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у смт Троїцьке, без певного мiсця роботи. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КАРВАН Йосип Михайлович, 1893 р. 
народження, с. Гречана Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у смт Троїцьке, тесляр зал.ст. Лантратiвка. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 19 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

КАРВАЦЬКИЙ Франц Йосипович, 1897 р. 
народження, с. Солобкiвцi, Вiнницька обл., поляк, 
освiта початкова. Проживав у смт Краснодон 
Краснодонської мiськради, робiтник шахти № 10 . 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КАРВОВСЬКИЙ Ян Михайлович, 1887 р. 
народження, м. Варшава, Польща, поляк, освiта 
вища. Проживав у м. Рубiжне, завiдуючий з-дом 
"Червоний прапор". Судовою „трійкою” при 
Колегiї ДПУ УРСР 11 квiтня 1931 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КАРГАКОВ Микола Iллiч, 1895 р. 
народження, с. Карпово Лiвенського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
робiтник з-ду iм. Ворошилова. Донецьким 
обласним судом 15 жовтня 1936 року засуджений 
до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

КАРГIН (КРУЖИЛIН) Влас 
Олександрович, 1891 р. народження, х. Кружилiн, 
Вешенський р-н Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Свердловську, кучер шахти iм. Войкова. 
Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 26-27 квiтня 1933 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАРГIНОВ Хазимурат Iналович, 1930 р. 
народження, м. Алагiр Пiвнiчно-Осетинської АРСР, 
Росiйська Федерацiя, осетин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, столяр з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Луганським обласним судом 
24 червня 1960 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. 20 липня 1960 року Верховним 
судом УРСР строк покарання знижено до 5 р. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАРДАШ Гаврило Гаврилович, 1912 р. 
народження, Латвiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Селезнiвка Перевальського р-ну, 
не працював. Арештований 22 вересня 1943 року за 
звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими 
окупантами. 22 листопада 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАРДАШОВ Микола Назарович, 1924 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Краснорiченському, апаратник Рубiжанського 
хiмкомбiнату. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 11 вересня 1943 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КАРЕВ Володимир Iванович, 1918 р. 
народження, с. Шигони Шигонського р-ну 
Куйбишевської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Брянка, 
бухгалтер адмiнiстративно-господарського вiддiлу 
тресту "Брянськвугiлля". Луганським обласним 
судом 16 квiтня 1948 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАРЕВ Микола Iванович, 1892 р. 
народження, с. Ромоданово Ромодановського р-ну 
Мордовської АРСР, Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Старобiльську, 
начальник дiльницi експлуатацiї залiзничної 
магiстралi Москва-Донбас. Арештований 24 серпня 
1937 року за звинуваченням у шкiдництвi i 
саботажi. 29 сiчня 1939 року з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

КАРЕТНИКОВ Федiр Федорович, 1896 р. 
народження, м. Полтава, росiянин, освiта н/вища. 
Проживав у смт Лозно-Олександрiвка 
Бiлокуракинського р-ну, економiст 
райспоживспiлки. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 25 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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КАРЕТНИКОВА (КОРЕТНИКОВА) 
Анастасiя Гаврилiвна, 1909 р. народження, х. 
Бiлосвiтовка Кабанської сiльради Кремiнського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала в смт 
Краснорiченське Кремiнського р-ну, колгоспниця 
к-пу "Смiливий орач". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 16 вересня 1944 року 
засуджена до 7 р. позбавлення волi. 18 червня 1947 
року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
строк покарання знижено до 3 р., з-пiд варти 
звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

КАР'ЄВ Гаврило Павлович, 1906 р. 
народження, с. Грекове Волошинського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
вантажник зал.ст. Луганськ. Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 22 серпня 1938 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРИКОВ Василь Дмитрович, 1876 р. 
народження, с. Красне Краснодонського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Красному, 
конюх к-пу "Червоний повстанець". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КАРИЦЬКИЙ Пилип Петрович, 1897 р. 
народження, с. Чернявка Оратiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Велика Чернiгiвка Станично-Луганського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Ленiна. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 16 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КАРIБОВ Арсенiй Iванович, 1895 р. 
народження, Вiрменiя, вiрмен, освiта вища. 
Проживав у м. Луганську, завiдуючий пологовим 
будинком № 2. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 17 листопада 1943 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1961 роцi.    

КАРIБОВ Микита Iванович, 1907 р. 
народження, м. Нахiчевань, Вiрменiя, вiрмен, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, завiдуючий 
ларком плодоовочторгу. Арештований 16 грудня 
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 15 липня 1942 року справу припинено за 
малозначнiстю, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1942 роцi.    

КАРIУС Бернард Фердiнандович, 1898 р. 
народження, к. Кутузiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, тесляр к-пу 
"Бiльшовик". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
13 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРКАЧОВ Макар Якович, 1873 р. 
народження, с. Кам'янка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, 
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРКЛIН Петро Юрiйович, 1883 р. 
народження, Латвiя, латиш, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КАРКУЦЬКИЙ Станiслав Тимофiйович, 
1896 р. народження, с. Чухелi Базалiйського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Верхньобогданiвка Станично-Луганського р-
ну, рахiвник к-пу "Червоний прапор". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 22 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

КАРЛЕЙ Фрiдрiх Августович, 1912 р. 
народження, Тарасовський р-н Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Сiмейкине Краснодонського р-ну, 
робiтник вагоноремонтного пункту зал.ст. 
Сiмейкине. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 
березня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАРЛIНСЬКИЙ Альбiн Шимонович, 1891 
р. народження, с. Слобода-Чернецька Новоград-
Волинського р-ну Київської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Павлiвка 
Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу iм. ХVП 
партз'їзду. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1964 роцi.    

КАРЛIНСЬКИЙ Антон Iванович, 1899 р. 
народження, с. Слобода-Чернецька Новоград-
Волинського р-ну Київської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Коноплянiвка 
Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Димитрова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРЛIНСЬКИЙ Йосип Альбiнович, 1916 р. 
народження, с. Слобода-Чернецька Новоград-
Волинського р-ну Київської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Павлiвка 
Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу iм. ХVП 
партз'їзду. Арештований 23 квiтня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 9 листопада 1938 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАРЛIНСЬКИЙ Станiслав Iванович, 1904 р. 
народження, с. Слобода-Чернецька Новоград-
Волинського р-ну Київської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Коноплянiвка 
Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу "Заповiт 
Iллiча". Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1963 роцi.    

КАРЛОВ Анатолiй Георгiйович, 1876 р. 
народження, м. Рига, Латвiя, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м. Алчевську, завiдуючий 
конструкторським бюро з-ду iм. Ворошилова. 
Арештований 19 жовтня 1928 року  за 
звинуваченням у шпигунствi. 7 березня 1929 року 
справу припинено за смертю пiдслiдного.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    
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КАРЛОВ Iван Сергiйович, 1899 р. 
народження, кол.с. Лашинiвка Червоножовтневої 
сiльради Станично-Луганського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, 
робiтник райконтори "Заготхудоба". Арештований 
28 грудня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 22 липня 1933 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1933 роцi.    

КАРЛОВ Iван Стефанович, 1915 р. 
народження, кол.с. Лашинiвка Червоножовтневої 
сiльради Станично-Луганського р-ну, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Слов'яносербську, 
шкiльний учитель. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

КАРЛОВ Олексiй Онисимович, 1890 р. 
народження, Колпнянський р-н Воронезької обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, пiдручний зварника 
прокатного цеху з-ду iм. Ворошилова. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 23 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

КАРЛОВ Сисой Романович, 1893 р. 
народження, кол.с. Лашинiвка Червоножовтневої 
сiльради Станично-Луганського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у с. Червоний Жовтень 
Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 30 березня 1930 року 
висланий на 3 р. за межi України. Донецьким 
обласним судом 27 березня 1936 року засуджений 
до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно 
у 1989 i 1990 роках. 

КАРЛОВ Федот Андрiанович, 1879 р. 
народження, Задонський р-н Воронезької обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Михайлiвка Ровенькiвської 
мiськради, робiтник шахти № 30. Арештований 16 
квiтня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 2 червня 1932 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАРЛОВСЬКИЙ Фiлiцiан Тимофiйович, 
1915 р. народження, с. Багачiвка Кривоозерського 
р-ну Одеської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, маляр коксохiмзаводу. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 11 квiтня 
1942 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРЛЮГIН Семен Михайлович, 1906 р. 
народження, с. Грузьке, Миколаївська обл., 
молдаванин, освiта середня. Проживав у м. 
Луганську, технiк-ливарник з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.   
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КАРЛЯКОВА Марiя Костянтинiвна, 1918 р. 
народження, м. Сватове, українка, освiта початкова. 
Проживала у Сватовому, домогосподарка. 
Арештована 10 березня 1943 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 31 березня 
1943 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 
1994 роцi.      

КАРМАЗIН Василь Спиридонович, 1901 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, 
змiнний майстер цеху № 25 Рубiжанського 
хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1969 роцi.    

КАРМАЛIТ Йосип Михайлович, 1898 р. 
народження, с. Фельштин Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Рудове Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-
пу "Полiтвiддiлевець". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КАРМАЛIТА (КАРМАЛIТ) Антон 
Петрович, 1877 (1879) р. народження, с. Фельштин 
Городоцького р-ну Вiнницької обл., поляк, 
неписьменний. Проживав у с. Новоолександрiвка 
Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Рiвнина". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРМАЛIТА (КАРМАЛIТ) Казимир 
Гнатович, 1888 (1894) р. народження, с. Фельштин 
Городоцького р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Покровське Троїцького р-
ну, колгоспник к-пу "Ленiнський шлях". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

КАРМАЛIТА Павло Казимирович, 1916 р. 
народження, с. Фельштин Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Покровське Троїцького р-ну, колгоспник к-пу 
"Ленiнський шлях". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРМАНОВ Леонiд Михайлович, 1900 р. 
народження, м. Горький, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта вища. Проживав у м. Лисичанську, 
помiчник головного iнженера з-ду "Донсода". 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 10 травня 1931 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРМАНОВ Юхим Миколайович, 1881 р. 
народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Сватове, селянин-одноосiбник. Арештований 28 
березня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАРМАНОВИЧ Антон Омелянович, 1894 
р. народження, Польща, поляк, освiта середня. 
Проживав у м. Ровеньки, завiдуючий службою 
вентиляцiї шахти "Шварц". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 14 грудня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1961 
роцi.    
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КАРМОЗА (КАРМАЗА) Олексій 
Сергійович, 1909 р. народження, м. Кремінна, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. 
Рубіжне, начальник транспортного відділу з-ду № 
20. Арештований 20 лютого 1945 року за 
звинуваченням у пособництві німецьким 
окупантам. 10 травня 1945 року виправданий 
Військовим трибуналом військ НКВС Луганської 
обл. Реабілітований у 1945 році. 

КАРНАКОВ Валентин Семенович, 1922 р. 
народження, м. Антрацит, росiянин, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 304 
окремого винищувального протитанкового 
дивiзiону. Вiйськовим трибуналом 244 стрiлецької 
дивiзiї 8 квiтня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 16 травня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1996 роцi.    

КАРНАТОВСЬКИЙ Iван Павлович, 1904 р. 
народження, с. Чухелi Базалiйського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта н/середня. Проживав 
у с. Велика Чернiгiвка Станично-Луганського р-ну, 
рахiвник к-пу "Червоний партизан". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 16 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

КАРНАТОВСЬКИЙ Мечислав Петрович, 
1892 р. народження, с. Чухелi Базалiйського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Велика Чернiгiвка Станично-Луганського р-ну, 
колгоспник к-пу "Червоний партизан". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 16 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 
роцi.    

КАРНАУХ Григорiй Iванович, 1923 р. 
народження, с. Куземiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Куземiвцi, 
голова сiльського споживчого товариства. 
Арештований 8 жовтня 1944 року за звинуваченням 
у зрадi Батькiвщини. 21 листопада 1944 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл.  Реабiлiтований у 1944 роцi.    

КАРНАУХ Iван Федорович, 1896 р. 
народження, с. Базалiївка Печенiзького р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта н/вища.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у смт Лозно-
Олександрiвка Бiлокуракинського р-ну, завiдуючий 
райвно. Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР 29 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

КАРНАУХ Павло Юхимович, 1876 р. 
народження, с. Карнаухи Полтавського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Кринички Старобiльського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 травня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КАРНАУХ Федiр Миколайович, 1885 р. 
народження, с. Крута Балка Новосанжарського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта вища. Проживав 
у м. Попасна, бухгалтер райвно. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

КАРНАУХ Юхим Миколайович, 1887 р. 
народження, с. Крута Балка Новосанжарського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, бухгалтер 
райздороввiддiлу. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 21 листопада 1944 року 
засуджений до розстрiлу. Військовою колегією 
Верховного суду СРСР 13 січня 1945 року розстріл 
замінено 10 р. позбавлення волі. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

КАРНАУХОВ Iван Кузьмич, 1892 р. 
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Хороше 
Слов'яносербського р-ну, оглядач вагонiв зал.ст. 
Родакове. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРНАУХОВ Iван Микитович, 1902 р. 
народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у смт 
Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, чорнороб 
Секменiвського крейдяного кар'єру Лисичанського 
з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.    

КАРНАУХОВ Микита Савелiйович, 1905 р. 
народження, с. Куземiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м. Попасна, начальник 
вiддiлення служби руху зал.ст. Попасна. Лiнiйним 
судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 9 грудня 1938 
року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 5 квiтня 
1940 року Верховним судом СРСР справу 
направлено на дослiдування. 19 березня 1941 року 
справу припинено, з ув'язнення звiльнений. 
Реабiлiтований у 1941 роцi.    

КАРНАУХОВ Петро Никанорович, 1900 р. 
народження, с. Сирцево Iвнянського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Ящикове 
Перевальського р-ну, телефонний майстер шахти № 
9. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

КАРНАУХОВ Пилип Никанорович, 1907 р. 
народження, с. Сирцево Iвнянського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Перевальську, 
крiпильник шахти № 9. Арештований 21 липня 
1938 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї i шкiдництвi на шахтi. 5 сiчня 1939 року  
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАРНАУХОВ Сергiй Васильович, 1902 р. 
народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Тарасiвцi, 
робiтник крейдяного кар'єру Лисичанського з-ду 
"Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    
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КАРНАУХОВ Степан Iларiонович, 1902 р. 
народження, с. Сирцево Iвнянського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Ящикове 
Перевальського р-ну, наваловiдбiйник шахти № 9. 
Арештований 21 липня 1938 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 17 лютого 1939 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАРНАУХОВ Федот Iванович, 1895 р. 
народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Перевальську, робiтник шахти № 5. 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 20 квiтня 1933 
року ухвалено постанову про вислання за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРНАЧОВ Василь Iллiч, 1891 р. 
народження, с. Iсаєвка Долгоруковського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
робiтник з-ду iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 25 жовтня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КАРНОЗА Петро Павлович, 1902 р. 
народження, с. Миколаївка Новомосковського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Новострiльцiвка 
Мiловського р-ну, слюсар Стрiльцiвського 
конезаводу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 6 липня 1942 року засуджений до 8 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАРНЮХIНА Уляна Трохимiвна, 1914 р. 
народження, с. Петропавлiвка, Полтавська обл., 
росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Золоте 
Первомайської мiськради, домогосподарка. 
Арештована 29 квiтня 1942 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним 
станом була етапована углиб країни, де пiзнiше не 
виявлена. 15 березня 1948 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 
1994 роцi.    

КАРПАЧЕНКО Антон Миколайович, 1904 
р. народження, Білорусь, Білорус, освіта початкова. 
Проживав у с. Павлівка Білокуракинського р-ну, 
слюсар МТС. Арештований 3 лютого 1943 року за 
звинуваченням в антирадянській агітації. 16 травня 
1944 року справу припинено за недостатністю 
матеріалів. Реабілітований у 1994 році. 

КАРПАЧОВ Iван Никонович, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Перевальську, 
завiдуючий техвiддiлом Паркомунiвського 
рудоуправлiння. Арештований 20 березня 1928 
року за звинуваченням у шкiдництвi. 2 червня 1928 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАРПЕНКО Андрiй Матвiйович, 1890 р. 
народження, с. Миколаївка Слов'янського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Рай-Олександрiвка Попаснянського 
р-ну, робiтник радгоспу "Врубiвка". Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 15 
червня 1944 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАРПЕНКО Антон Трифонович, 1900 р. 
народження, с. Бiлошапки Яблунiвського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта вища. 
Проживав у м. Старобiльську, iнспектор шкiл 
райвно. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 
жовтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРПЕНКО Василь Степанович, 1876 р. 
народження, с. Раївка Слов'яносербського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у м. 
Луганську, конюх плодоовочторгу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КАРПЕНКО Ганна Iванiвна, 1908 р. 
народження, с. Голяки Канiвського р-ну Київської 
обл., українка, освiта початкова. Проживала в с. 
Раївка Слов'яносербського р-ну, колгоспниця к-пу 
"Шлях до культури". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 18 жовтня 1941 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1990 роцi.    

КАРПЕНКО Григорiй Iванович, 1905 р. 
народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Новоборовицi 
Свердловської мiськради, завiдуючий їдальнею № 
114 тресту "Головнархарч". Арештований 2 сiчня 
1935 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 21 лютого 1935 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1935 
роцi.    

КАРПЕНКО Євдокiя Павлiвна, 1887 р. 
народження, м. Ровеньки, українка, освiта 
початкова. Проживала в Ровеньках, пенсiонерка. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
17 листопада 1943 року вислана за межi України. 
Реабiлiтована у 1963 роцi.    

КАРПЕНКО Iван Iванович, 1910 р. 
народження, с. Антонiвка Баштанського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Первомайську, наваловiдбiйник 
шахти "Альберт". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КАРПЕНКО Микола Iванович, 1911 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 189 
стрiлецької дивiзiї. Арештований 5 листопада 1942 
року за пiдозрою у зрадницьких намiрах. 9 
листопада 1942 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАРПЕНКО Михайло Євментiйович, 1895 
р. народження, с. Щеняче Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, 
кочегар Алмазнянського металургiйного з-ду. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1966 роцi.    
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КАРПЕНКО Петро Омелянович, 1914 р. 
народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, українець, освiта 
початкова. Проживав у Нагольно-Тарасiвцi, 
вибiйник шахти № 2-3. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 25 грудня 1943 року  
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАРПЕНКО Петро Панасович, 1886 р. 
народження, с. Стригуни Грайворонського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Маркiвка, 
служитель релiгiйного культу. Особливою нарадою 
при Колегiї ДПУ УРСР 18 сiчня 1931 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРПЕНКО Петро Юхимович, 1892 р. 
народження, с. Веселе Лозiвського р-ну Харкiвської 
обл., українець, освiта початкова.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав у м. Старобiльську, 
уповноважений Наркомзагу по Старобiльському 
округу. Верховним судом СРСР 19 жовтня 1938 
року засуджений до 15 р. позбавлення волi. 24 
квiтня 1941 року Верховним судом СРСР вирок 
скасовано, справу повернено на дослiдування. 6 
серпня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.   

КАРПЕНКО Прокiп Григорович, 1904 р. 
народження, с. Рай-Олександрiвка Попаснянського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Рай-
Олександрiвцi, помiчник машинiста паровозного 
господарства зал.ст. Попасна. Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 15 
червня 1944 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАРПЕНКО Савелiй Михайлович, 1896 р. 
народження, с. Олександрiвка Василькiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Антрацитi, робiтник 
шахти № 28-29. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 14 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 23 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КАРПЕНКО Савелiй (Савва) Романович, 
1912 р. народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Круглому, 
селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 12 березня 1930 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1996 роцi.    

КАРПЕНКО Степан Данилович, 1892 р. 
народження, с. Торське Краснолиманського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, комiрник Ящикiвської 
МТС. Арештований 31 сiчня 1933 року за 
звинуваченням у шкiдництвi. 22 липня 1933 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    

КАРПЕНКО Тетяна Петрiвна, 1918 р. 
народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, українка, освiта 
н/середня. Проживала у Нагольно-Тарасiвцi, 
продавець сiльпо. Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 1 квiтня 1944 року вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1961 роцi.    

КАРПЕНКО Юрiй Микитович, 1914 р. 
народження, м. Охтирка Харкiвської обл., 
українець, освiта н/вища. Проживав у м. Рубiжне, 
студент Рубiжанського фiлiалу Харкiвського 
хiмiчного iнституту. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 21 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРПЕНКО Якiв Iванович, 1893 р. 
народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бараникiвцi, регент сiльської церкви. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 
грудня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРПИШИН Микола Яремович, 1897 р. 
народження, Новоград-Волинський р-н Київської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, робiтник 
радгоспу iм. Артема. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 16 сiчня 1938 року за с удж ен ий  до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРПIНСЬКА Люцина Михайлiвна, 1904 
р. народження, с. Любарська Гута Мархлевського 
р-ну Київської обл., полька, освiта початкова. 
Проживала в с. Новочервоне Троїцького р-ну, 
колгоспниця к-пу "Перемога". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 12 сiчня 1944 року засуджена до 8 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1960 роцi.    

КАРПIНСЬКИЙ Войцех Станiславович, 
1886 р. народження, с. Гута Адамiвка Баранiвського 
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, склодув склозаводу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1978 роцi.    

КАРПIНСЬКИЙ В'ячеслав Леонтiйович, 
1909 р. народження, с. Адамiвка 
Червоноармiйського р-ну Київської обл., поляк, 
освiта початкова. Проживав у с. Павлiвка 
Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний 
шлях". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРПIНСЬКИЙ Денис Гнатович, 1882 р. 
народження, с. Мархлевськ Баранiвського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. ХVП партз'їзду. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

КАРПIНСЬКИЙ Домiнiк Дiонисович, 1917 
р. народження, с. Наталiвка Баранiвського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, робiтник 
залiзничної магiстралi Москва-Донбас. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КАРПIНСЬКИЙ Iван Йосипович, 1897 р. 
народження, с. Бiлогорiвка Iзяславського р-ну 
Хмельницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Первомайськ Бiловодського р-ну, 
колгоспник к-пу "Гiгант". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    
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КАРПIНСЬКИЙ Iван Цезарович, 1902 р. 
народження, с. Потереба Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у смт Бiрюкове Свердловської мiськради, 
колгоспник к-пу iм. Бiрюкова. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 
роцi.    

КАРПIНСЬКИЙ Леон Осипович, 1895 р. 
народження, с. Базалiя Базалiйського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Сталiна. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 16 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 
роцi.    

КАРПIНСЬКИЙ Микола Цезарович, 1904 р. 
народження, с. Потереба Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у смт Бiрюкове Свердловської мiськради, 
колгоспник к-пу iм. Бiрюкова. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КАРПIНСЬКИЙ Павло Леонтiйович, 1902 р. 
народження, Новоград-Волинський р-н Київської 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, приймальник скла з-ду "Пролетар". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КАРПIНСЬКИЙ Роман Йосипович, 1894 р. 
народження, с. Потереба Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у смт Бiрюкове Свердловської мiськради, 
колгоспник к-пу iм. Бiрюкова. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 28 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРПIНСЬКИЙ Станiслав Йосипович, 
1883 р. народження, Польща, поляк, освiта 
початкова. Проживав у м. Попасна, зав.складом 
склозаводу. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КАРПIНСЬКИЙ Степан Пiусович, 1896 р. 
народження, с. Малий Острожок Уланiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м. Антрацитi, бурильник шахти № 3-4. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАРПIНСЬКИЙ Теофiл Цезарович, 1889 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, колгоспник к-пу iм. Куйбишева. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

КАРПIНСЬКИЙ Франц Йосипович, 1903 р. 
народження, с. Бiлогородка Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Первомайськ Бiловодського р-ну, тесляр к-пу 
iм. ХVП партз'їзду. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРПОВ Iван Iванович, 1885 р. 
народження, с. Горний Баликлей, Волгоградська 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Ровеньки, пенсiонер. 
Донецьким обласним судом 26 сiчня 1937 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРПОВ Iван Павлович, 1885 р. 
народження, с. Дуброво, Ленiнградська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Новострiльцiвка Мiловського р-ну, 
робiтник конезаводу № 60. Вiйськовим трибуналом 
195 стрiлецької дивiзiї 10 сiчня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАРПОВ Мефодiй Сильвестрович, 1881 р. 
народження, с. Верхньошевирiвка Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Талове Краснодонського р-ну, тесляр шахти № 10. 
Арештований 30 березня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 липня 
1943 року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1996 роцi.    

КАРПОВ Омелян Павлович, 1903 р. 
народження, х. Тишкiн, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Станично-
Луганське, робiтник зал.ст. Кiндрашiвська. 
Вiйськовим трибуналом залiзничної магiстралi 
Москва-Донбас 1 листопада 1941 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 19 листопада 1941 
року. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КАРПОВ Петро Панасович, 1902 р. 
народження, с. Верхня Гнилуша 
Малоархангельського р-ну Курської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Лисичанську, крiпильник шахти № 1-2. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 квiтня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРПОВ Станiслав (Євстафiй) Юхимович, 
1891 р. народження, с. Комини Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, возiй-
приватник. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 21 
лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

КАРПОСЬ Лукiя Мартинiвна, 1887 р. 
народження, Польща, українка, освiта середня. 
Проживала в м. Старобiльську, вчителька СШ № 1. 
Донецьким обласним судом 28 серпня 1938 року 
засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1958 роцi.    

КАРПОСЬ Панас Йосипович, 1889 р. 
народження, Польща, українець, освiта вища. 
Проживав у м. Старобiльську, викладач педшколи. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.    
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КАРПУХIН Октябрь Iванович, 1925 р. 
народження, м. Первомайськ, росiянин, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 1 роти 
окремого батальйону одужуючих. Вiйськовим 
трибуналом 18 армiї 10 червня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КАРПЦОВ Свирид Семенович, 1910 р. 
народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Бугаївка Перевальського р-ну, крiпильник шахти 
"Дельта-2". Луганським обласним судом 4 жовтня 
1940 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

КАРПЦОВА Вiра Матвiївна, 1911 р. 
народження, с. Чепигiвка Сватiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в м. Брянка, 
робiтниця пiдсобного господарства з-ду "Кокс". 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
20 жовтня 1945 року як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

КАРСТЕН Альвiна Iванiвна, 1917 р. 
народження, с. Кам'янське Люксембурзького р-ну 
Донецької обл., нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в с. Першозванiвка Лутугинського р-ну, 
колгоспниця к-пу iм. 21-ї рiчницi РСЧА. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 
1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1965 роцi.    

КАРСТЕН Давид Якович, 1913 р. 
народження, с. Переможне Лутугинського 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 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

КАРСТЕН Олена Iванiвна, 1985 р. 
народження, Нiмеччина, нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
колгоспниця к-пу "Роте Фане". Репресована двiчi. 
Арештована 21 листопада 1937 року як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 27 лютого 1938 року звiльнена пiд 
пiдписку про невиїзд. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 21 листопада 1942 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована вiдповiдно у 
1994 i 1989 роках.   

КАРСТЕН Юлiус Iванович, 1888 р. 
народження, к. Ясенiвка, Донецька обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у смт Iванiвка 
Антрацитiвського р-ну, тесляр зал.ст. Штерiвка. 
Репресований тричi. Арештований 29 грудня 1929 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 
сiчня 1930 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. 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. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1930 i 1976 роках. 

КАРСТЕН Якiв Iванович, 1895 р. 
народження, к. Жолобок, Азово-Чорноморський 
край, нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Переможне Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. К.Лiбкнехта. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРСТЕН Якiв Михайлович, 1888 р. 
народження, к. № 10 Люксембурзького р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Переможне Лутугинського р-ну, колгоспник к-
пу iм. К. Лiбкнехта. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРСТЕН Якiв Якович, 1914 р. 
народження, кол.х. К. Лiбкнехта, Лутугинський р-н, 
нiмець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, продавець Переможненського сiльпо. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАРСТЕНЬ Фрiдрiх Iванович, 1891 р. 
народження, с. Кам'янське Люксембурзького р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Першозванiвка Лутугинського р-ну, сторож 
Волнухинської МТС. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРСЬКА Надiя Миронiвна, 1879 р. 
народження, с. Стави, Гродненська обл., Бiлорусь, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в с. Дякове 
Антрацитiвського р-ну, домогосподарка. 
Арештована 16 жовтня 1929 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 24 сiчня 1930 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1930 роцi.    

КАРСЬКИЙ Петро Iванович, 1880 р. 
народження, м. Брест, Бiлорусь, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у с. Дякове Антрацитiвського 
р-ну, служитель релiгiйного культу. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УСРС 30 сiчня 1930 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАРТАЛОВ Володимир Андрiйович, 1925 
р. народження, м. Краснодон, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Успенка Лутугинського 
р-ну, наваловiдбiйник шахти iм. Сталiна. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу 56 армiї 16 травня 1942 року за с уд ж ений  до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КАРТАМИШЕВ Iван Федорович, 1898 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Фащiвка Перевальського р-ну, робiтник шахти № 3. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 16 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРТАМИШЕВ Олександр Андрiйович, 
1913 р. народження, смт Чорнухине 
Перевальського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Чорнухиному, електромеханiк зал.ст. 
Дебальцеве, Донецька обл. Вiйськовим трибуналом 
Алчевського гарнiзону 18 сiчня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 
березня 1942 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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КАРТАШОВ Георгiй Федорович, 1902 р. 
народження, х. Грем’ячин, Свободинський р-н 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
начальник вокзалу зал.ст. Луганськ. Арештований 
19 листопада 1937 року за звинуваченням у 
приналежностi до шкiдницько-диверсiйної 
органiзацiї. 29 вересня 1939 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу. Реабiлiтований у 1939 роцi.    

КАРТАШОВ Iван Пилипович, 1898 р. 
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Покровському, продавець магазину сiльпо. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

КАРТАШОВ Леонтiй Iванович, 1895 р. 
народження, х. Самбуров, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
iнспектор воєнiзованої пожежної охорони 
споживкооперацiї. Арештований 13 грудня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 
лютого 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАРТАШОВ Хома Iларiонович, 1917 р. 
народження, ст-ця Чернишевська Обливського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
вибiйник шахти № 24. Арештований 21 листопада 
1941 року за звинуваченням у приналежностi до 
агентури нiмецької розвiдки. 12 грудня 1941 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.    

КАРТУШИН Лев Сергiйович, 1893 р. 
народження, х. Бахмуткiн, Серафимовицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник бази мiськплодоовочторгу. 
Луганським обласним судом 3 березня 1941 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1968 роцi.    

КАРУЛЬЧИК Людвiг Карлович, 1900 р. 
народження, с. Бабичiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Жовтневе Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Артема. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРУНА Павло Семенович, 1905 р. 
народження, с. Осинове Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 12 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 53 стрiлецької дивiзiї 8 червня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КАРУСКЕВИЧ Никифор Пилипович, 1881 р. 
народження, с. Данилова Балка Балтського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, начальник колiйної ремонтної колони № 2 
зал.ст. Сватове. Репресований двiчi. Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  3 
липня 1939 року Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi вирок скасовано, справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Арештований 
24 березня 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 11 квiтня 1943 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1939 i 1995 роках. 

КАРХ Август Леопольдович, 1892 р. 
народження, с. Солодирi Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Пантюхине Новопсковського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Кагановича. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 31 березня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАРЦЕВ Микита Карпович, 1911 р. 
народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Спiвакiвцi, 
конюх сiльської лiкарнi. Арештований 20 сiчня 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 31 березня 1933 року справу припинено за 
малозначнiстю, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАРЧЕВСЬКИЙ Гаврило Терентiйович, 
1907 р. народження, с. Пiски Новопсковського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, охоронник станцiї "Пiдземгаз". 
Арештований 25 травня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до диверсiйно-
розвiдувальної органiзацiї. 14 серпня 1938 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАРЧИН (КОРЧИН) Дмитро 
Олександрович, 1898 р. народження, Вешенський 
р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, робiтник шахти iм. Войкова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КАРШЕНЕК (КОРШЕНЕК) Карл 
Адамович, 1912 р. народження, м. Ленiнград, 
Росiйська Федерацiя, латиш, освiта вища. 
Проживав у м. Луганську, iнструктор з автогенної 
обробки металу з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 лютого 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.    

КАРЮК Степан Георгiйович, 1896 р. 
народження, с. Старо-Карань, Донецька обл., грек, 
освiта середня. Проживав у м. Лисичанську, 
механiк шахти iм. Войкова. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    
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КАРЯГIН Iван Фадейович, 1891 р. 
народження, с. Стрєлецьк Кромського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, без 
певного мiсця роботи. Арештований 25 квiтня 1942 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 
червня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАРЯГIНА Ксенiя Павлiвна, 1888 р. 
народження, с. Лiсовка Кромського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
неписьменна. Проживала в м. Стахановi, 
домогосподарка. Арештована 25 квiтня 1942 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 
червня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

КАРЯКIН (КОРЯКIН) Iван Олексiйович, 
1913 р. народження, смт Щотове Антрацитiвської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськради, 
податковий агент райфiнвiддiлу. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 13 листопада 1943 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КАСАЄВ Софрон Леонтiйович, 1871 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
колгоспник к-пу iм. Калiнiна. Арештований 26 
серпня 1931 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 2 листопада 1931 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1931 роцi.    

КАСАРЦЕВ Максим Юхимович, 1905 р. 
народження, х. Багровецький, Серафимовицький р-
н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, швець фабрики "Червоний шкiряник". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 3 жовтня 1941 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1965 роцi.    

КАСАТКIН Йосип Петрович, 1896 р. 
народження, Калiнiнська обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник сцени клубу з-ду № 60. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 
1943 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАСЄЄВ Данило Iванович, 1906 р. 
народження, с-ще Верхня Краснянка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. 
Ростовi-на-Дону, Росiйська Федерацiя, не 
працював. Арештований 8 травня 1943 року за 
звинуваченням у зрадницьких дiях. 8 вересня 1943 
року справу припинено за недоведенiстю 
протиправних дiй. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАСЄЄВА Марiя Василiвна, 1918 р. 
народження, с. Кам'янка Лутугинського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в с. 
Верхньошевирiвка Краснодонського р-ну, 
робiтниця радгоспу iм. Орджонiкiзде. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 8 квiтня 
1944 року вислана за межi України як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

КАСИЛОВ Василь Романович, 1870 р. 
народження, с. Велика Калитва, Курська обл., 
Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацитi, не працював. Судовою 
„трійкою” при Колегiї ДПУ УРСР 20 лютого 1934 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КАСНЕР Олександр Едуардович, 1898 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, робiтник з-ду 
"Пролетар". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
5 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАСОВИЧ Михайло Олександрович, 1889 р. 
народження, Польща, поляк, неписьменний. 
Проживав у м. Стахановi, пенсiонер. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 9 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 15 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАСПАРI Володимир Романович, 1915 р. 
народження, м. Колпашево Новосибiрської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, без певних занять. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 23 березня 1942 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1963 роцi.    

КАСПЕР Вiльгельмiна Iванiвна, 1892 р. 
народження, Артемiвський р-н Донецької обл., 
нiмкеня, освiта початкова. Проживала в смт 
Iванiвка Антрацитiвського р-ну, колгоспниця к-пу 
"Роте Фане". Арештована 3 вересня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 квiтня 
1948 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення.  Реабiлiтована у 1948 роцi.    

КАСПЕР Федiр Iванович, 1887 р. 
народження, Полтавський р-н Полтавської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, колгоспник к-пу iм. Тельмана. Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 13 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

КАСПЕР Федiр Павлович, 1893 р. 
народження, с. Адамiвка Слов'янського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, шофер 
Краснолуцького автогосподарства. Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КАСПЕР Федiр Федорович, 1919 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, 
ремонтний робiтник 11-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-
Донецької залiзницi. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 20 березня 1938 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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КАСЬКОВ Вiктор Сергiйович, 1888 р. 
народження, Одеська обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Свердловську, начальник 
служби руху тресту "Свердловвугiлля". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КАСЬЯН Iван Кирилович, 1890 р. 
народження, с. Половинкине Старобiльського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у 
Половинкиному, конюх к-пу iм. Димитрова. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Харкiвської 
обл. 23 березня 1943 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАСЬЯНЕНКО Антон Тимофiйович, 1890 р. 
народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Пiсках, 
колгоспник к-пу "Культура". Новопсковським 
районним судом 26 липня 1931 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАСЬЯНЕНКО Василь Тимофiйович,1894 р. 
народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Пiсках, 
колгоспник к-пу "Культура". Новопсковським 
районним судом 26 липня 1931 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАСЬЯНЕНКО (КОСЬЯНЕНКО) Гаврило 
Йосипович, 1893 р. народження, с. Караяшник 
Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Караяшнику, колгоспник к-пу iм. 
Сталiна. Донецьким обласним судом 22 квiтня 1938 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 27 
червня 1938 року Верховним судом УРСР мiру 
покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1964 
роцi.    

КАСЬЯНЕНКО Дмитро Петрович, 1925 р. 
народження, с. Ометинцi Ситковецького р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта н/середня. 
Проживав у смт Юр'ївка Лутугинського р-ну, 
вибiйник шахти № 6-бiс. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ МВС Київського вiйськового округу 26 
листопада 1948 року засуджений до 25 р. 
позбавлення волi. Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР 29 жовтня 1957 року вирок скасовано, 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

КАСЬЯНЕНКО (КОСЯНЕНКО) Єгор 
Васильович, 1899 р. народження, кол.с. 
Веселеньке Миколаївської сiльради Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї 
ОДПУ 16 серпня 1929 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

КАСЬЯНЕНКО (КОСЬЯНЕНКО) Михайло 
Давидович, 1883 р. народження, кол.с. Веселеньке 
Миколаївської сiльради Станично-Луганського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав за 
мiсцем народження, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Особливою нарадою при 
Колегiї ОДПУ 18 сiчня 1930 року засуджений до 3 
р. позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КАСЬЯНЕНКО Тимофiй Дем'янович,1871 р. 
народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с. 
Караяшник Старобiльського р-ну, селянин-
одноосiбник. Арештований 25 березня 1931 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 8 жовтня 1931 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1931 роцi.    

КАСЬЯНЕНКО Федiр Андрiйович, 1912 р. 
народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Гiрське 
Первомайської мiськради, робiтник шахти № 1-2 
"Гiрська". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАСЬЯНОВ Андрiй Михайлович, 1909 р. 
народження, м. Стаханов, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 36 
окремого батальйону. Вiйськовим трибуналом 10 
запасної стрiлецької бригади 8 листопада 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КАСЬЯНОВ Iван Васильович, 1888 р. 
народження, с. Верхососень Дросковського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Брянка, плановик 
шахти № 1-бiс "Криворiжжя". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 29 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КАСЬЯНОВ Микола Климентiйович, 1875 
р. народження, м. Алчевськ, росiянин, освiта 
н/середня. Проживав в Алчевську, рахiвник з-ду iм. 
Ворошилова. Арештований 11 квiтня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КАСЬЯНОВ Мирон Федорович, 1903 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
росiянин, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Вiйськовослужбовець, рядовий 714 
стрiлецького полку. Арештований 20 листопада 
1941 року за звинуваченням у переходi лiнiї 
фронту. 2 грудня 1941 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАСЬЯНОВ Петро Никифорович, 1907 р. 
народження, с. Новониканорiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
їздовий мiнометної батареї 1001 стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 279 стрiлецької 
дивiзiї 25 листопада 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КАСЬЯНОВ Роман Гаврилович, 1913 р. 
народження, с. Солдатське Шаталовського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
723 стрiлецького полку 395 стрiлецької дивiзiї. До 
призову в армiю проживав у м. Брянка. 
Арештований 12 грудня 1941 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 15 грудня 1941 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1941 роцi.    
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КАТ Федот Iванович, 1911 р. народження, с. 
Пiонерське Станично-Луганського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с. Ритикове 
Свердловської мiськради, скотар к-пу iм. Калiнiна. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1964 роцi.    

КАТАЄВ Леонтiй Миколайович, 1910 р. 
народження, с. Нижнiй Шкафт Лунiнського р-ну 
Пензенської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
тесляр 14-го будуправлiння тресту "Пiвденважбуд". 
Луганським обласним судом 15 квiтня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1970 роцi.    

КАТАЛЬНИКОВ Василь Павлович, 1895 р. 
народження, с. Нижня Залегощ Новосiльського р-
ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
начальник вiддiлу з-ду iм. Ворошилова. 
Репресований двiчi. Арештований 21 грудня 1930 
року за звинуваченням у приховуваннi фактiв 
шкiдництва. 13 травня 1931 року справу припинено 
за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до 
суду. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 червня 
1933 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 i 1961 роках.   

КАТАН Володимир Iванович, 1900 р. 
народження, Румунiя, молдаванин, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, охоронник з-
ду iм. Акулова. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 16 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАТАНІДIС Микола Мусiйович, 1886 р. 
народження, Туреччина, грек, неписьменний. 
Проживав у смт Ленiнське Свердловської 
мiськради, лiсогон шахти № 9 iм. Ленiна. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 11 березня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

КАТАРЕВ Никанор Лаврентiйович, 1890 р. 
народження, смт Маркiвка, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Красний Луч, грабар з-ду 
№ 111. Арештований 12 квiтня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 травня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1999 роцi.    

КАТАСОНОВА-ЛУК'ЯНОВА Олександра 
Дмитрiвна, 1905 р. народження, Московська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в м. Гiрське Первомайської мiськради, 
комендант гуртожитку шахти № 1-2 "Гiрська". 
Арештована 7 лютого 1942 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 30 травня 
1942 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована 
у 1994 роцi.    

КАТЕНЄВ Василь Сергiйович, 1897 р. 
народження, м. Свердловськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Свердловську, пенсiонер, не 
працював. Арештований 22 квiтня 1936 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 травня 
1936 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАТЕРИНИН Олександр Степанович, 1888 
р. народження, м. Горлiвка Донецької обл., 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Лисичанську, бухгалтер гiрничого технiкуму. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.    

КАТЕРИНИЧ Iван Костянтинович, 1901 р. 
народження, м. Пирятин Пирятинського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта вища. Проживав 
у м. Брянка, шкiльний учитель. Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 30 квiтня 1933 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КАТИЛЕВСЬКИЙ Iван Венедиктович, 
1910 р. народження, м. Брянка, українець, освiта 
н/середня. Проживав у Брянцi, агент з постачання 
2-го робiтничого батальйону. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 25 липня 
1945 року засуджений до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КАТИШЕВ Iван Максимович, 1897 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. 
Проживав у Луганську, слюсар з-ду iм. Артема. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 
1945 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КАТКЕ Евальд Iванович, 1903 р. 
народження, с. Рудокопи Новоград-Волинського р-
ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Шапран Новопсковського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Кагановича. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КАТКЕ Iван Матвiйович, 1869 (1879) р. 
народження, с. Муравка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, неписьменний. Проживав у 
с. Залiсне Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Кагановича. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 31 грудня 1937 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАТКОВ Максим Сергiйович, 1902 р. 
народження, х. Саломатiн, Камишинський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Артемiвську Перевальського р-ну, крiпильник 
шахти № 10 iм. Артема. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КАТРЕЧКО Павло Федорович, 1880 р. 
народження, с. Юрченкове Печенiзького р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Городище Перевальського р-ну, 
охоронник шахти № 8-2. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 22 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 2 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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КАТРУХ Влас Петрович, 1900 р. 
народження, с. Давидо-Микiльське 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Широке Краснодонської 
мiськради, селянин-одноосiбник. Арештований 31 
березня 1930 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 3 травня 1930 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1930 роцi.    

КАТРУХIНА Нiна Григорiвна, 1924 р. 
народження, м. Алчевськ, росiянка, освiта середня. 
Проживала в м. Хаапсалу, Естонiя, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
МВС Ленiнградської обл., Росiйська Федерацiя, 18 
вересня 1948 року засуджена до 25 р. позбавлення 
волi. 6 липня 1955 року Вiйськовим трибуналом 
Ленiнградського вiйськового округу мiру 
покарання знижено до 5 р. Реабiлiтована у 1991 
роцi.    

КАТРУШИН Зiновiй Федорович, 1883 р. 
народження, с. Бурчак Василькiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Перевальську, возiй 
шахти № 2-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 13 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАТЬКАЛО Сергiй Якович, 1888 р. 
народження, с. Весела Гора Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Веселiй Горi, колгоспник к-пу iм. Оборони 
Червоного Луганська. Арештований 23 серпня 1937 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 
березня 1939 року звiльнений пiд пiдписку про 
невиїзд.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАТЬКАЛОВ Микола Iванович, 1899 р. 
народження, м. Олександрiвськ Артемiвської 
райради м. Луганська, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 1003 стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 279 стрiлецької 
дивiзiї 15 серпня 1943 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КАУЛЬ Ксаверiй Йосипович, 1878 р. 
народження, к. Марiагейм, Запорiзька обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Козакiвка 
Антрацитiвського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Арештований 27 листопада 1929 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 лютого 
1930 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

КАУН Михайло Карпович, 1911 р. 
народження, с. Весела Гора Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта середня. Проживав у м. 
Алчевську, пiдручний електрослюсаря з-ду iм. 
Ворошилова. Арештований 23 грудня 1930 року за 
звинуваченням у намiрi здiйснити диверсiю, що в 
ходi слiдства не було доведено. 7 березня 1931 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАУС Густав Августович, 1890 р. 
народження, с. Мошанiвка Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, колгоспник к-пу iм. Чапаєва. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 1 лютого 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КАУТ (КАВУТ) Лаврентiй Павлович, 1895 
р. народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Круглому, 
робiтник радгоспу № 10. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 квiтня 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КАУТ Мусiй Пантелеймонович, 1885 р. 
народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Круглому, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 липня 1932 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КАУТ Роман Гарасимович, 1897 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, машинiст канатної дороги Рубiжанського 
хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КАУТОВА Марiя Кузьмiвна, 1923 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Лисичанську, буфетниця їдальнi № 7 вiддiлу 
робiтничого постачання тресту 
"Лисичанськвугiлля". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ МВС Луганської обл. 14-16 листопада 1949 
року засуджена до 25 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1957 роцi.    

КАУФМАН Борис Мойсейович, 1880 р. 
народження, м. Бобруйськ Могильовської обл., 
Бiлорусь, єврей, освiта н/середня. Проживав у м. 
Луганську, бухгалтер. Арештований 19 жовтня 
1925 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної сiонiстської органiзацiї. 27 
квiтня 1926 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КАУФМАН Вiльгельм Карлович, 1898 р. 
народження, с. Солодирi Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, 
колгоспник к-пу "Правда". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

КАУФМАН Рудольф Карлович, 1875 р. 
народження, с. Солодирi Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Павлiвка Сватiвського р-ну, тесляр к-пу 
"Зернова фабрика". Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КАУЦ Абрам Якович, 1885 р. народження, 
к. Блюменталь Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта середня. 
Проживав у м. Красний Луч, шкiльний учитель. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1988 роцi.    
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КАУШНЯК Iван Осипович, 1880 р. 
народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у м. 
Луганську, возій-приватник. Арештований 3 грудня 
1937 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 19 сiчня 1939 року звiльнений пiд пiдписку 
про невиїзд. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КАУШНЯН Михайло Якович, 1886 р. 
народження, м. Алмазна Стахановської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав в Алмазнiй, 
кучер госпчастини з-ду "Сталь". Спецколегiєю 
Донецького обласного суду 4 листопада 1935 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАФЕРЯ Ольга Володимирiвна, 1899 р. 
народження, м. Марiуполь Донецької обл., 
росiянка, освiта н/середня. Проживала в м. 
Кремiнна, службовець Кремiнського лiсгоспу. 
Арештована 24 червня 1942 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним 
станом була етапована углиб країни, де пiзнiше не 
виявлена. 21 липня 1948 року справу припинено. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

КАФКА Iполит Францович, 1908 р. 
народження, с. Бикiвка Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м. Лисичанську, майстер склозаводу "Пролетар". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 26 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1965 роцi.    

КАФКА Франц Гаврилович, 1880 р. 
народження, с. Лип'яни Коростенського р-ну 
Житомирської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, пакувальник скла 
склозаводу "Пролетар". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КАФТАН Генрiх Леонгардович, 1898 р. 
народження, с. Переможне Новоайдарського р-ну, 
нiмець, освiта середня. Проживав у Переможному, 
директор початкової школи. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 27 сiчня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАФТАН Генрiх Людвiгович, 1900 р. 
народження, к. Червона Матвєєво-Курганського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у смт Новодар'ївка 
Ровенькiвської мiськради, робiтник радгоспу 
"Ровенькiвський". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 21 листопада 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАФТАНОВ Олександр Миколайович, 
1911 р. народження, м. Лисичанськ, українець, 
освiта початкова. Проживав у Лисичанську, 
перукар артiлi "Iнвалiд". Арештований 27 квiтня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 19 листопада 1942 року справу припинено. 
Реабiлiтований у 1999 роцi.    

КАФТАНОВ Петро Пилипович, 1921 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1001 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 279 
стрiлецької дивiзiї 29 червня 1945 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

КАХАНОВСЬКА Устина Мусiївна, 1897 р. 
народження, с. Краскiвське Рiпкинського р-ну 
Чернiгiвської обл., українка, неписьменна. 
Проживала в смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, домогосподарка. Луганським обласним судом 
30 травня 1950 року засуджена до 25 р. позбавлення 
волi. 9 червня 1955 року Верховним судом УРСР 
мiру покарання знижено до 8 р. Реабiлiтована у 
1991 роцi.    

КАХАНОВСЬКИЙ Григорiй Iванович, 
1891 р. народження, с. Краскiвське Рiпкинського р-
ну Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, швець-приватник. Луганським обласним судом 
30 травня 1950 року засуджений до 25 р. 
позбавлення волi.  9 червня 1955 року Верховним 
судом УРСР мiру покарання знижено до 8 р. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КАЦ Герман (Гершлейб) Самійлович, 1914 
р. народження, м. Львів, єврей, освіта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, робітник шахти ім. 
Крупської. Особливою нарадою НКВС СРСР 20 
вересня 1940 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волі. Реабілітований у 1989 році.  

КАЦ-ГОТЛIБ Микола Iванович, 1899 р. 
народження, к. Розенталь Мелiтопольського р-ну 
Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiловодськ, завiдуючий пекарнею 
Бiловодського сiльпо. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КАЦЕР Iван Федорович, 1902 р. 
народження, с. Калено Чашникського р-ну 
Мiнської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
зчiплювач вагонiв зал.ст. Красний Луч. 
Арештований 7 червня 1938 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
17 грудня 1938 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАЦИЛО Денис (Дiонiсiй) Iванович, 1904 р. 
народження, с. Бiлецьке Орiхiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, майстер ковальського 
цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КАЧАЛЕНКО Марiя Антонiвна, 1911 р. 
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в смт 
Нижнiй Нагольчик Антрацитiвського р-ну, 
домогосподарка. Арештована 29 червня 1942 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 6 
квiтня 1948 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1994 
роцi.    
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КАЧАЛОВ Iван Федорович, 1878 р. 
народження, смт Маркiвка, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Мiлове, сторож контори 
"Вторсировина". 15 жовтня 1936 року вiдiбрано 
пiдписку про невиїзд – звинувачувався в 
антирадянськiй агiтацiї. 3 грудня 1936 року справу 
припинено за недоведенiстю протиправних дiй, 
пiдписку про невиїзд анульовано. Реабiлiтований у 
1936 роцi.    

КАЧАНОВ Данило Микитович, 1878 р. 
народження, с. Бондарiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Стрiльцiвка Мiловського р-ну, селянин-
одноосiбник. Арештований 26 березня 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 травня 
1935 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1935 роцi.    

КАЧАНОВ Олександр Васильович, 1894 р. 
народження, с. Алексєєвка Малоархангельського р-
ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
штукатур-грубник. Луганським обласним судом 30 
листопада 1948 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАЧАНОВСЬКИЙ (КАГАНОВСЬКИЙ) 
Вiталiй Станiславович, 1893 р. народження, с. 
Борисiв Плужнянського р-ну Вiнницької обл., 
поляк, неписьменний. Проживав у с. Брусiвка 
Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "2-а 
п'ятирiчка". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
21 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЧАНОВСЬКИЙ Йосип Карлович, 1903 р. 
народження, с. Вiйтiвцi Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Кирносове Мiловського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Чапаєва. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
22 лютого 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1965 роцi.    

КАЧАНОВСЬКИЙ Кайтан Iванович, 1872 р. 
народження, с. Вiйтiвцi Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с. Великоцьк Мiловського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Калiнiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЧЕВСЬКИЙ Дмитро Васильович, 1914 р. 
народження, с. Першозванiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 362 запасного полку 33 моторизованої 
запасної стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим 
трибуналом 1 стрiлецького корпусу 5 сiчня 1946 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1996 роцi.    

КАЧИКОВ Андрiй Анастасович, 1900 р. 
народження, м. Марiуполь Донецької обл., грек, 
освiта середня. Проживав у м. Луганську, касир 18 
будiвельного полку. Арештований 27 вересня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 
11 листопада 1932 року справу припинено. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

КАЧКОВСЬКИЙ Болеслав Ксалерович, 
1908 р. народження, с. Сяберка Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Лимарiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Чубаря. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 3 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЧУРА (КОЧУРА) Костянтин Павлович, 
1901 р. народження, смт Новодар'ївка 
Ровенькiвської мiськради, українець, освiта 
початкова. Проживав у Новодар'ївцi, селянин-
одноосiбник. 7 березня 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 анульовано. Реабiлiтований у 
1932 роцi.    

КАШЕВСЬКИЙ (КОШЕВСЬКИЙ) Юрiй 
Євгенович, 1905 р. народження, Молдова, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Петровське Краснолуцької мiськради, техпрацiвник 
страхпункту з-ду № 59. Арештований 20 лютого 
1935 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 21 квiтня 1935 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАШИРIН Єгор Iванович, 1898 р. 
народження, с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 227 полку. 
Вiйськовим трибуналом 79 стрiлецької дивiзiї 1 
березня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КАШИРIН Матвiй Кузьмич, 1876 р. 
народження, смт Новоайдар, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, без певного 
мiсця роботи. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 15 квiтня 1942 року засуджений до 
7 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КАШКАРОВ (КОШКАРЬОВ) Влас 
Михайлович, 1891 р. народження, смт Новоайдар, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Кiровську, робiтник Голубiвського рудника. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ОДПУ 22 сiчня 
1933 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

КАШКАРОВ (КАШКАРЬОВ) Олексiй 
Мартинович, 1902 р. народження, с. Айдар-
Миколаївка Новоайдарського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав в Айдар-Миколаївцi, не 
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 27 листопада 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 19 березня 
1946 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР мiру покарання знижено до 3 р. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАШКIН Микола Степанович, 1926 р. 
народження, с. Новонiколаєвка Єфремово-
Степановського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, учень ремiсничого училища. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 28 квiтня 1943 року засуджений до 15 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.   
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КАШКО Микола Тимофійович, 1921 р. 
народження, с. Безугляки Велико-Половецького р-
ну Київської обл., українець, освіта початкова. 
Військовослужбовець, рядовий розвідбатальйону 
50 танкової дивізії. До призову проживав у м. 
Стаханові. Арештований 10 вересня 1941 року за 
звинуваченням у зраді Батьківщини. 19 вересня 
1941 року виправданий Військовим трибуналом 
Харківського військового округу. Реабілітований у 
1941 році.  

КАШНИКОВ Гаврило Iванович, 1900 р. 
народження, м. Кiровоград, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської 
мiськради, вибiйник Мазурiвського 
шахтоуправлiння. Луганським обласним судом 2 
лютого 1948 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1964 роцi.    

КАШУБА Артем Данилович, 1894 р. 
народження, с. Булавинiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, комiрник зерносховища iндустрiальної 
дiльницi примiського господарства. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КАШУБА Iван Євменович, 1903 р. 
народження, с. Свистунiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1035 стрiлецького полку 280 стрiлецької 
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 48 армiї 18 жовтня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1984 роцi.    

КАШУБА-РОЗСИЛЬНА Парасковiя 
Гаврилiвна, 1906 р. народження, с. Стеблянки, 
Харкiвська обл., українка. Проживала в м. 
Старобiльську, домогосподарка. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 5 серпня 
1944 року як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

КАШУБО Федiр Iллiч, 1911 р. народження, 
с. Свистунiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 120 
окремого кулеметного батальйону 105 укрiпрайону. 
Вiйськовим трибуналом 1 армiї 4 червня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 6 серпня 
1942 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КАШУТА Павло Олександрович, 1905 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Ровеньки, робiтник 
слюсарно-механiчної майстернi. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 12 
лютого 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАШУТА Тимофiй Юхимович, 1899 р. 
народження, с. Могриця Миропiльського р-ну 
Сумської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Кiровську, робiтник шахти № 100. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 12 жовтня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КАЩЕЄВ (КОЩЕЄВ) Єгор Кiндратович, 
1897 р. народження, смт Новодар'ївка 
Ровенькiвської мiськради, українець, освiта 
початкова. Проживав у Новодар'ївцi, візник 
Ровеньківського міськгоспу. Постановою Судової 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 11 липня 1932 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КАЩЕЄВ Кирило Онисимович, 1887 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, слюсар шахти 
iм. Войкова. Арештований 20 червня 1938 року за 
звинуваченням у шкiдництвi та антирадянськiй 
агiтацiї. 2 липня 1938 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАЩЕЄВ Костянтин Петрович, 1888 р. 
народження, с. Перкове Знаменського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, 
крiпильник шахти iм. Сталiна. Донецьким 
обласним судом 17 квiтня 1938 року засуджений до 
12 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

КАЩЕЄВ Леонiд Iванович, 1928 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, учень 
електрослюсаря об'єднання "Доненерго". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 березня 
1944 року засуджений до 3 р. позбавленя волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КАЩЕЄВ (КОЩЕЄВ) Петро Маркіянович 
(Маркович), 1902 р. народження, смт Новодар'ївка 
Ровенькiвської мiськради, українець, освiта 
початкова. Проживав у Новодар'ївцi, конюх шахти 
№ 3. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 11 липня 1932 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЩЕЄВ Петро Степанович, 1898 р. 
народження, с. Єгор’євка, Орловська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у смт 
Новоолександрiвка Краснодонського р-ну, 
завiдуючий шахтою Краснодонського 
хлiбокомбiнату. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 4 листопада 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАЩЕЙ Григорiй Васильович, 1919 р. 
народження, смт Новодар'ївка Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у Новодар'ївцi, 
тимчасово не працював. Арештований 17 серпня 
1943 року за звинуваченням у приналежностi до 
агентури нiмецької розвiдки. 17 вересня 1943 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КАЩУК Антон Антонович, 1905 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у смт Родакове 
Слов'яносербського р-ну, завiдуючий пекарнею 
зал.ст. Родакове. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 3 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 23 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    
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КАЮДА Григорiй Васильович, 1916 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у Бiлолуцьку, 
рахiвник Бiлолуцького радiовузла. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КАЮДА Дмитро Арсенiйович, 1909 р. 
народження, с. Павленкове Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Павленковому, тракторист МТС. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 30 
грудня 1944 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КАЮДА Полiкарп Власович, 1906 р. 
народження, с. Можнякiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Можнякiвцi, без певних занять. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

КАЮКОВ Iван Сергiйович, 1904 р. 
народження, м. Темрюк Краснодарського краю, 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м. Рубiжне, iнженер проектного бюро 
Рубiжанської групи хiмзаводiв. Постановою 
Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 22 
березня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

КАЮКОВА Вiра Андрiївна, 1922 р. 
народження, м. Перевальськ, українка, освiта 
н/середня. Проживала у Перевальську, завiдуюча 
їдальнею тресту "Пiвденспецбуд". Арештована 22 
травня 1945 року за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини, що в ходi слiдства не було доведено. 
18 вересня 1945 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

КВАНТ Альберт Августович, 1900 р. 
народження, к. Габрiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Маркiвка, колгоспник к-пу iм. Тельмана. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

КВАНТ Людвiг Августович, 1902 р. 
народження, к. Габрiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Маркiвка, столяр к-пу iм. Ворошилова. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КВАСНЕВСЬКА Бронiслава Миколаївна, 
1906 р. народження, с. Жищинцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., полька, освiта початкова. 
Проживала в с. Голубiвка Кремiнського р-ну, 
колгоспниця к-пу "Нова громада". Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 року 
засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

КВАСНЕВСЬКИЙ Августин Андрiйович, 
1896 р. народження, смт Городок Городоцького р-
ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Голубiвка Кремiнського р-ну, 
колгоспник к-пу "Нова громада". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 24 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КВАСНИКОВ Iван Iванович, 1905 р. 
народження, с. Колокольцовка Баландiнського р-ну 
Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Луганську, 
начальник фiнансового вiддiлу Луганської фiлiї 
тресту "Укрголовмолоко". Арештований 28 червня 
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 19 липня 1941 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької 
обл. Реабiлiтований у 1941 роцi.    

КВАСОВ Сергiй Олександрович, 1902 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, помiчник 
завiдуючого їдальнею спецторгу НКВС. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 21 червня 1943 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КВАСЮК Станiслав Йосипович, 1889 р. 
народження, с. Сеферiвка Барського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта середня. Проживав у 
м. Антрацитi, двiрник хлiбозаводу. Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 10 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КВАША Марiя Євстафiївна, 1919 р. 
народження, с. Танюшiвка Новопсковського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в смт 
Новодар'ївка Ровенькiвської мiськради, робiтниця 
радгоспу iм. Ворошилова. Вiйськовим трибуналом 
5 армiї 16 липня 1943 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.    

КВАША Олексiй Тимофiйович, 1901 р. 
народження, с. Танюшiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, робiтник-шахтобудiвник. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

КВАША Петро Михайлович, 1903 р. 
народження, с. Шарiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець. Проживав у м. Антрацитi, робiтник 
шахти № 22-53. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 25 березня 1944 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КВАШНIН Iван Дмитрович, 1893 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Алчевську, лаборант 
вiддiлу капiтального будiвництва з-ду iм. 
Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 13 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

КВАШНIН Пантелiй Дмитрович, 1898 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник з-ду 
iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 13 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    
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КВЕНЦЕЛЬ Абрам Юлiйович, 1887 р. 
народження, смт Брацлав Немирiвського р-ну 
Вiнницької обл., єврей, освiта н/вища. Проживав у 
м. Луганську, викладач курсiв майстрiв соцпрацi з-
ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.    

КВIРIНГ Альберт Давидович, 1909 р. 
народження, Марiупольський р-н Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Iванiвка 
Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу "Роте 
Фане". Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 29 вересня 1939 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi. 

КВІТКА Іван Савелійович, 1906 р. 
народження, с. Квітки Корсунь-Шевченківського р-
ну Київської обл., українець, освіта початкова. 
Проживав у смт Боково Антрацитівського р-ну, не 
працював. Арештований 7 червня 1942 року за 
звинуваченням у намірі зради Батьківщини та 
дезертирстві. У зв’язку з воєнним станом 
евакуйований углиб країни. 1 квітня 1948 року 
справу припинено за недостатністю матеріалів. 
Реабілітований у 1994 році.    

КВIТКА (КВIТКО) Федiр Михайлович, 
1895 (1896) р. народження, с. Бутове 
Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Бутовому, селянин-одноосiбник. 
Арештований 19 квiтня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14 червня 
1932 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КВIТКА (КВIТКО) Феодосiй Панасович, 
1895 р. народження, с. Курячiвка Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Ровеньки, не працював. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 6 серпня 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КВIТКО Iван Гарасимович, 1881 р. 
народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Бобрикове Антрацитiвського р-ну, служитель 
релiгiйного культу. Арештований 11 червня 1932 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної повстанської органiзацiї. 4 
листопада 1932 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КВIТКО Iван Федорович, 1910 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 55 
окремої запасної саперної роти. Вiйськовим 
трибуналом 7 запасної саперної бригади 10 травня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КВIТКО Микола Федорович, 1914 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Проживав у Ровеньках, робiтник 
борошномельного з-ду. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Iркутської обл., Росiйська Федерацiя, 
13 лютого 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КВIТКО Тимофiй Гарасимович, 1884 р. 
народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта середня. Проживав у м. 
Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, шкiльний 
учитель. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КВIТКОВСЬКИЙ Iван Iванович, 1888 р. 
народження, Австрiя, австрiєць, освiта початкова. 
Проживав у смт Iзварине Краснодонської 
мiськради, завгосп селищної школи. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 23 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КВIЦЕН Iван Iванович, 1906 р. народження, 
с. Вiльхiвцi Чемеровецького р-ну Вiнницької обл., 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м. Перевальську, вантажник 
зал.ст. Овраги. Арештований 22 серпня 1936 року 
за звинуваченням в контрреволюцiйнiй агiтацiї. 19 
жовтня 1936 року виправданий Лiнiйним судом 
Північно-Донецької залiзницi.  Реабiлiтований у 
1936 роцi.    

КВЯТКОВСЬКА Елеонора Григорiвна, 
1874 р. народження, смт Городок Городоцького р-
ну Вiнницької обл., полька, освiта початкова. 
Проживала в с. Скаргiвка Кремiнського р-ну, не 
працювала. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
10 листопада 1937 року засуджена до розстрiлу. 
Реабiлiтована у 1989 роцi.    

КВЯТКОВСЬКИЙ Дмитро Олексiйович, 
1905 р. народження, Бiлорусь, бiлорус, освiта вища. 
Проживав у м. Рубiжне, хiмiк центральної 
лабораторiї хiмкомбiнату. Донецьким обласним 
судом 14 грудня 1936 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КВЯТКОВСЬКИЙ Каспер Лаврентiйович, 
1904 р. народження, с. Малий Лазучин 
Базалiйського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Червоний Жовтень 
Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу "Зоря 
нового життя". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

КВЯТКОВСЬКИЙ Маврицiй Вiкторович, 
1903 р. народження, с. Чухелi Базалiйського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Велика Чернiгiвка Станично-Луганського р-ну, 
тесляр к-пу iм. Ленiна. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 16 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КВЯТКОВСЬКИЙ Мечислав Iванович, 
1901 р. народження, с. Чухелi Базалiйського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Верхньобогданiвка Станично-Луганського р-
ну, колгоспник к-пу iм. Ворошилова. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КЕВОРК'ЯН Акоп Керопович (Якiв 
Кирилович), 1880 р. народження, Туреччина, 
вiрмен, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
19 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    
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КЕЙТ Ейфром Адольфович, 1910 р. 
народження, с. Тартачок Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Мiстки Сватiвського р-ну, бухгалтер 
райспоживспiлки. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КЕЙШ Нiсен Маркович, 1896 р. 
народження, Румунiя, єврей. Проживав у м. Брянка, 
завiдуючий магазином "Донпромторгу". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 21 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КЕКЕЛЬ (КЕКIЛЬ) Йосип Себастянович, 
1911 р. народження, с. Сатанiвка Сатанiвського р-
ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiлокуракине, вантажник зал.ст. 
Бiлокуракине. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 24 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЕКЕЛЬ Сабко Шимкович, 1885 р. 
народження, с. Сатанiвка Сатанiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну, водовоз к-
пу "Комунар". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЕКIН Семен Михайлович, 1873 р. 
народження, с. Петрушiвка Миропiльського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник 
рибокоптильного з-ду. Арештований 4 грудня 1937 
року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй 
дiяльностi. 29 грудня 1939 року  справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

КЕЛЕМБЕТ Володимир Андрiйович, 1892 
р. народження, с. Лукашiвка Глобинського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Зоринську Перевальського р-ну, 
вантажник шахти "Никанор". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1956 роцi.    

КЕЛЕМНИК Йосип Антонович, 1889 р. 
народження, с. Нафтулiвка Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Боровеньки Кремiнського р-ну, колгоспник к-
пу iм. Комiнтерну. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЕЛЕРТ Генрiх Альбертович, 1888 р. 
народження, Пулинський р-н Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Кабичiвка 
Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. Фрунзе. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 28 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

КЕЛИПОВ Антон Iванович, 1892 р. 
народження, с. Македонiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у смт Ясенiвський 
Ровенькiвської мiськради, слюсар шахти № 33-37. 
Арештований 8 листопада 1944 року за 
звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької 
розвiдки. 20 липня 1945 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл.  Реабiлiтований у 1945 роцi.    

КЕЛIН Павло Петрович, 1870 р. 
народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Євсузi, кравець-
кустар. Арештований 20 жовтня 1937 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 грудня 
1938 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1938 роцi.    

КЕЛЛЕР Герман Паульович, 1903 р. 
народження, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова.  
Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 31 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

КЕЛЛЕР Єгор Валентинович, 1904 р. 
народження, АРСР Нiмцiв Поволжя, Росiйська 
Федерацiя, нiмець, освiта початкова.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав у кол. с. Мирське 
Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, 
голова сiльради. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КЕЛЛЕРМАН Роза Якiвна, 1895 р. 
народження, к. Костгейм, Запорiзька обл., нiмкеня, 
освiта початкова. Проживала в с. Ребрикове 
Антрацитiвського р-ну, колгоспниця к-пу iм. 
Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 
листопада 1942 року засуджена до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1989 роцi.    

КЕЛЬБЕЛЬ Курт Емiльович, 1897 р. 
народження, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, крiпильник шахти № 12. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
10 сiчня 1938 року висланий за межi СРСР. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КЕЛЬМ (КIЛЬМ) Адольф Фердiнандович, 
1877 р. народження, к. Грiнталь Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Фрунзе. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
31 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

КЕЛЬМ Ергард Самiйлович, 1907 р. 
народження, с. Миколаївка Новоград-Волинського 
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Танюшiвка Новопсковського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Петровського. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1961 роцi.    
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КЕЛЬМ Оскар Омелянович, 1907 р. 
народження, Польща, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду Наркомату 
шляхiв. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 
березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 1962 
роцi.    

КЕЛЬМ Юлiус Фрiдрiхович, 1883 р. 
народження, с. Острiвка Володарського р-ну 
Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Бабичеве Троїцького р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Горького. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

КЕЛЬТЕРБОРН-ШТАНЬОВА Надiя 
Терентiївна, 1903 (1905) р. народження, м. 
Попасна, українка, освiта середня. Проживала в 
Попаснiй, друкарка райвиконкому. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 14 
жовтня 1941 року засуджена до розстрiлу. Вирок 
виконано 24 жовтня 1941 року. Реабiлiтована у 
1991 роцi.    

КЕМАРСЬКИЙ Василь Миколайович, 
1877 р. народження, кол.с. Новодеркул 
Данилiвської сiльради Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Арештований 24 квiтня 1935 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 
жовтня 1935 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

КЕМАРСЬКИЙ Петро Мусiйович, 1910 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiловодську, учень 
середньої школи. Надзвичайною сесiєю Верховного 
суду УРСР 15 жовтня 1928 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КЕНГIС Федiр Iванович, 1884 р. 
народження, Латвiя, латиш, освiта початкова. 
Проживав у м. Рубiжне, майстер-хiмiк цеху № 21 
хiмкомбiнату. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
13 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 14 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1962 роцi.    

КЕНIГ Адольф Едуардович, 1903 р. 
народження, с. Сатка Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-
пу iм. XVII партз'їзду. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

КЕНIГ Василь Васильович, 1914 р. 
народження, Попаснянський р-н, нiмець, освiта 
середня. Проживав у м. Лисичанську, вагонник 
шахти iм. ОДПУ. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КЕНIГ Василь Iванович, 1883 р. 
народження, м. Єйськ Краснодарського краю, 
Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, вiзник "Листрансу". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

КЕНIГ Вiльгельм Леонгардович, 1886 р. 
народження, Люксембурзький р-н 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Бурчак-Михайлiвка Станично-
Луганського р-ну, колгоспник к-пу iм. Тельмана. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

КЕНIГ Карл Васильович, 1902 р. 
народження, с. Берестове Артемiвського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Лисичанську, майстер склозаводу "Пролетар". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 31 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

КЕНIГ Карл Едуардович, 1909 р. 
народження, с. Наталя  Мархлевського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, робiтник 
дитячого будинку. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 28 грудня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

КЕНIХ Давид Васильович, 1909 р. 
народження, с. Бурчак-Михайлiвка Станично-
Луганського р-ну, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у Бурчак-Михайлiвцi, ветсанiтар к-пу iм. 
Тельмана. Луганським обласним судом 1 вересня 
1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1966 роцi.    

КЕНIХ Олександр Олександрович, 1912 р. 
народження, Донецька обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, лебiдник 
шахти iм. Войкова. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 27 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЕНIХ Петро Андрiйович, 1918 р. 
народження,  Старобiльський р-н, нiмець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, 
бурильник рудника "Нерудсталь". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 31 жовтня 1942 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЕНСI Антон Лаврентiйович, 1900 р. 
народження, Польща, поляк, освiта середня. 
Проживав у м. Красний Луч, слюсар-електрик 
шахти № 17-17-бiс. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 9 вересня 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЕРН Володимир Едуардович, 1901 р. 
народження, к. Блюменталь, Донецька обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м. Петровське 
Краснолуцької мiськради, механiк з-ду № 59. 
Арештований 20 листопада 1933 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 3 лютого 1934 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КЕРН Густав Людвiгович, 1880 р. 
народження, к. Пулино-Гута Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Боровеньки Кремiнського р-ну, не працював. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    
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КЕРНЕР Якiв Левович, 1898 р. народження, 
м. Донецьк, єврей, освiта середня.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, директор 
контори тресту "Доннархарч". Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР 29 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу i того ж дня страчений. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

КЕРСАНОВ (КИРСАНОВ) Кузьма 
Павлович, 1908 р. народження, Київська обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Ровеньки, робiтник шахти № 17. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 16 
серпня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КЕСIСОГЛИ Євстафiй Iванович, 1883 р. 
народження, Туреччина, грек, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, запальник шахти iм. 
Володарського. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КИБА Андрiй Григорович, 1893 (1998) р. 
народження, Молдова, молдаванин, освiта 
початкова. Проживав у с-щi шахти № 3-4 тресту 
"Боковоантрацит". 27 червня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС вiйськової частини 1125 
засуджений до розстрiлу. Страчений 8 липня 1942 
року. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

КИБАЛКIН Павло Єгорович, 1903 р. 
народження, с. Верхньогарасимiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 247 
мотомеханiзованого батальйону. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 6 липня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КИБАЛЬНИК Василь Iванович, 1901 р. 
народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Слов'яносербськ, робiтник радгоспу "Червоний 
Лиман". Арештований 22 лютого 1943 року за 
звинуваченням у службi в нiмецькiй полiцiї пiд час 
окупацiї. 29 липня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КИБАЛЬНИК Микола Iванович, 1893 р. 
народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Дмитрiвцi, 
селянин-одноосiбник. Донецьким обласним судом 
20 липня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КИБIН Сильвестр Мартинович, 1892 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, поїзний машинiст депо 
Луганськ. Особливою нарадою при НКВС СРСР 11 
лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИВЕРЧУК Тимофiй Iванович, 1877 р. 
народження, Вiнницька обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Айдар-Миколаївка 
Новоайдарського р-ну, без певного мiсця роботи. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

КИДАЛОВ Микита Платонович, 1894 р. 
народження, смт Новоайдар, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Зоринську 
Перевальського р-ну, тесляр житлового вiддiлу 
шахти "Никанор". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 16 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 2 лютого 1938 року.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИДРЕВИЧ Семен Терентiйович, 1896 р. 
народження, с. Познанка Перша Любашiвського р-
ну Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Вахрушеве 
Краснолуцької мiськради, вантажник шахти № 12. 
Арештований 17 липня 1938 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
30 грудня 1938 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КИЗЕНКО Михайло Кiндратович, 1885 р. 
народження, с. Власiвка Зiнькiвського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, заступник директора 
магазину "Союзтекстильшвейторгу". Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 29 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КИЗИЛО Микола Степанович, 1897 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, слюсар 
паровозного депо Сватове. Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 28 серпня 1938 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

КИЗИМЕНКО Семен Леонтiйович, 1900 р. 
народження, Мiллеровський р-н Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Iзварине Краснодонської 
мiськради, слюсар Iзваринської групи шахт. 
Вiйськовим трибуналом 18 армiї 29 березня 1942 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 28 
травня 1942 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КИЗIЄВ Василь Гаврилович, 1878 р. 
народження, с. Трудродительське Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Трудродительському, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 27 лютого 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИЗЯЧЕНКО Микола Никифорович, 1893 
р. народження, м. Херсон, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 19 
лютого 1930 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КИЙКО Семен Федорович, 1909 р. 
народження, с. Цiлуйкове Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 624 полку. Вiйськовим трибуналом 137 
стрiлецької дивiзiї 7 листопада 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    
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КИЙКО Стефан Васильович, 1902 р. 
народження, с. Цiлуйкове Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 842 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 240 стрiлецької дивiзiї 10 вересня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1967 роцi.    

КИЙКО Якiв Леонтiйович, 1871 р. 
народження, с. Цiлуйкове Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Цiлуйковому, селянин-одноосiбник. Арештований 
10 квiтня 1931 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 9 травня 1931 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.    

КИЙЧЕНКО Павло Мусiйович, 1882 р. 
народження, с. Кам'янка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, техпрацiвник мiськради. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 26 березня 1933 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИКАЛОВ Петро Тимофiйович, 1915 р. 
народження, м. Новозибков Брянської обл., 
Росiйська Федерацiя, українець, освiта середня. 
Проживав у м. Рубiжне, студент Рубiжанського 
хiмiко-технологiчного iнституту. Донецьким 
обласним судом 14-15 березня 1936 року 
засуджений до 2 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

КИКОВА Марiя Iванiвна, 1924 р. 
народження, Бондарський р-н Тамбовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта н/середня. 
Проживала в м. Красний Луч, не працювала. 
Арештована 17 листопада 1943 року за 
звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької 
розвiдки. 16 лютого 1944 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

КИКОТЬ Євмен Семенович, 1896 р. 
народження, с. Кононiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у Кононiвцi, голова к-пу iм. 
Калiнiна. Репресований двiчi. Арештований 28 
грудня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянських висловлюваннях i дiях, 
спрямованих на розвал колгоспу. 2 сiчня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 31 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1962 
роках. 

КИКОТЬ Тимофiй Антонович, 1904 р. 
народження, с. Розсохувате Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Петрiвка Станично-Луганського р-ну, завiдуючий 
лабораторiєю к-пу iм. Шевченка. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

КИКОТЬ Федiр Iванович, 1903 р. 
народження, с. Кононiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Кононiвцi, 
пастух к-пу "Ленiнський шлях". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 31 серпня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КИКТЕНКО Валентина Федорiвна, 1908 р. 
народження, смт Маркiвка, українка, освiта 
початкова. Вiдбувала покарання у виправно-
трудовiй колонiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької обл. 18 липня 1941 року 
засуджена до розстрiлу. Вирок виконано 9 серпня 
1941 року. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

КИКТЕНКО Григорiй Романович, 1900 р. 
народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Червона 
Зiрка Мiловського р-ну, колгоспник к-пу "Червона 
спiлка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 
жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1963 роцi.    

КИКТЕНКО Никанор Якович, 1907 р. 
народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Кризькому, без певного мiсця роботи. 
Спецколегiєю Донецького обласного суду 26 липня 
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КИЛЕМНИК Антонiна Iванiвна, 1891 р. 
народження, с. Горишкiвка Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., українка, освiта вища. Проживала 
у с. Боровеньки Кремiнського р-ну, колгоспниця к-
пу iм. Комiнтерну. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 10 листопада 1937 року засуджена до 
розстрiлу. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

КИЛИМНИК Григорiй Iванович, 1895 р. 
народження, с. Дейкалiвка Зiнькiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта вища. Проживав 
у с-щi Орджонiкiдзе Краснодонського р-ну, 
агроном радгоспу Орджонiкiдзе. Вiйськовим 
трибуналом 7 iнженерно-мiнної бригади 7 липня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

КИМАРСЬКИЙ Вiктор Панасович, 1913 р. 
народження, м. Алчевськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 706 
автобатальйону. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 
13 липня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КИМАРСЬКИЙ Дмитро Панасович, 1888 р. 
народження, с. Данилiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Чугинка 
Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 1 липня 1933 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi умовно. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого 1934 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.    

КИМАЧЕВА Олександра Петрiвна, 1920 р. 
народження, с. Насени Алгасовського р-ну 
Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала у м. Попасна, не 
працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 23 червня 1942 року засуджена до 8 
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    
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КИНДЄЄВ Тимофiй Трохимович, 1900 р. 
народження, с. Придорожне Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, кочегар хлiбозаводу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 
роцi.    

КИНДЄЄВ Трохим Трохимович, 1894 р. 
народження, с. Придорожне Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, муляр тресту "Донбасжитлобуд". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

КИНЗЕР Андрiй Михайлович, 1900 р. 
народження, м. Тернопiль, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Первомайську, 
крiпильник шахти iм. Менжинського. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КИНЧЕВСЬКИЙ Давид Михайлович,1884 р. 
народження, с. Петрiвка Коларовського р-ну 
Запорiзької обл., болгарин, освiта середня. 
Проживав у м. Свердловську, завiдуючий 
навчальною частиною школи на шахтi iм. 
Володарського. 12 лютого 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськової частини 1125 засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 25 березня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1968 роцi.    

КИПА Петро Iванович, 1896 р. народження, 
с. Тецьке Старобiльського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, вантажник 
технiчної бази тресту "Серговугiлля". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

КИПРИКОВА Ганна Парамонiвна, 1922 р. 
народження, с. Белбасiвка, Полтавська обл., 
українка, освiта середня. Проживала в м. Стахановi, 
студентка. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 23 
березня 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

КИРГИЗОВА Наталiя Андрiївна, 1881 р. 
народження, смт Верхнiй Нагольчик 
Антрацитiвської мiськради, українка, освiта 
початкова. Проживала в смт Бокове-Платове 
Антрацитiвської мiськради, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 18 серпня 1945 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1991 роцi.    

КИРГИЦЬКИЙ Олександр Йосипович, 
1879 р. народження, Латвiя, латиш, освiта 
початкова. Проживав у м. Рубiжне, вагар парового 
цеху хiмкомбiнату. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 14 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИРДЗИК (КИРДЗИКОВА) Антонiна 
Павлiвна, 1901 р. народження, м. Одеса, українка, 
освiта початкова. Проживала в м. Артемiвську 
Перевальського р-ну, секретар мiського народного 
суду. Репресована двiчi. Арештована 25 листопада 
1932 року за пiдозрою у шпигунствi. 12 грудня 
1932 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 1938 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
вiдповiдно у 1994 i 1958 роках.   

КИРЕЄВ Анатолiй Миколайович, 1900 р. 
народження, Серафимовицький р-н Волгоградської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, вантажник 
артiлi "Донбричка". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 9 лютого 1942 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КИРЕЄВ Григорiй Миколайович, 1885 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, 
без певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КИРЕЄВ Микола Захарович, 1916 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, слюсар 
аварiйно-вiдбудовчого батальйону. Арештований 
19 грудня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 4 березня 1942 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл.  Реабiлiтований у 1942 роцi.    

КИРЕЄВ Симон Григорович, 1892 р. 
народження, кол.с. Роздiльне Просторiвської 
сiльради Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Сватове, вагар млина № 
6. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

КИРЕЄВ Тихiн Пилипович, 1906 р. 
народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новорозсошi, рахiвник к-пу iм. Чкалова. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1944 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КИРЕЄВ Феодосiй Васильович, 1890 р. 
народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, столяр зал.ст. 
Бiлокуракине. "Трiйкою" УНКВС по Воронезькiй 
обл., Росiйська Федерацiї, 20 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИРЕЄВ Якiв Дмитрович, 1878 р. 
народження, с. Тарасiвка Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Розкiшне Лутугинського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ОДПУ вiд 31 травня 1929 року 
позбавлений права проживання протягом 3 рокiв у 
мiстах Москвi, Ленiнградi, Ростовi-на-Дону. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    
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КИРЕЙ Авангард Миколайович, 1925 р. 
народження, с. Пiдлипне Конотопського р-ну 
Сумської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, робiтник 
деревообробного комбiнату. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ МВС Луганської обл. 22 квiтня 
1948 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 16 
листопада 1954 року Вiйськовим трибуналом 
Київського вiйськового округу мiру покарання 
знижено до 7 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КИРЕПКО (КИРЕЙКО) Кароль (Карл) 
Вiкентiйович, 1901 р. народження, с. Вiйтiвцi 
Волочиського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Кам'янка 
Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Блюхера. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИРИКОВ Савелiй Омелянович, 1892 р. 
народження, с. Анненське Тербунського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не 
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 28 березня 1945 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

КИРИКОВ Степан Степанович, 1886 р. 
народження, с. Семеон, Рязанська губернiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, столяр з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

КИРИЛЕНКО Григорiй Дмитрович, 1881 р. 
народження, с. Бiрки Зiнькiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Зоринську Перевальського р-ну, 
тесляр мiськхарчоторгу. Репресований двiчi. 
Луганським обласним судом 6 серпня 1939 року 
засуджений до 2 р. позбавлення волi. Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 29 листопада 
1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1990 роках. 

КИРИЛЕНКО Любов Павлiвна, 1921 р. 
народження, с. Тургенєвка Калачинського р-ну 
Омської обл., Росiйська Федерацiя, українка, освiта 
н/вища. Проживала в м. Красний Луч, шкiльна 
вчителька. Арештована 11 сiчня 1944 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 лютого 
1944 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1944 
роцi.    

КИРИЛЕНКО Якiв Петрович, 1905 р. 
народження, с. Верхня Покровка Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 49 кавалерiйського 
полку. Вiйськовим трибуналом 17 стрiлецького 
корпусу 12 квiтня 1929 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КИРИЛОВ Гаврило Петрович, 1897 р. 
народження, с. Сиротине Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Уразово, 
Курська обл., Росiйська Федерацiя, рахiвник 
комунального вiддiлу райвиконкому. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 
роцi.    

КИРИЛОВ Дмитро Степанович, 1909 р. 
народження, с. Комар Великоянисольського р-ну 
Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у 
м. Алчевську, боєць пожежної команди з-ду iм. 
Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
15 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИРИЛОВ Микола Григорович, 1877 р. 
народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоборовому, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 16 березня 1930 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КИРИЛОВ Сергiй Iванович, 1922 р. 
народження, м. Свердловськ, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий взводу 
розвiдки 395 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 2 стрiлецької дивiзiї 6 травня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КИРИЛЮК Григорiй Васильович, 1888 р. 
народження, Польща, українець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Лоскутiвка Попаснянського р-ну, 
сигнальник блокпоста зал.ст. Лоскутiвка. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 2 березня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 1 квiтня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИРИЛЮКОВА Варвара Андрiївна, 1902 р. 
народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала в 
Малоолександрiвцi, без певних занять. Вiйськовим 
трибуналом 218 стрiлецької дивiзiї 31 сiчня 1942 
року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1990 
роцi.    

КИРИНЯЧЕНКО Петро Iллiч, 1905 р. 
народження, с. Багата Чернещина 
Сахновщинського р-ну Харкiвської обл., українець, 
освiта н/середня. Проживав у с. Мiстки 
Сватiвського р-ну, головний бухгалтер 
райфiнвiддiлу. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 9 жовтня 1943 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1987 роцi.    

КИРИЧЕВСЬКИЙ Яким Тихонович, 1900 
р. народження, с. Андрiївка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта вища. Проживав у с. Тепле 
Станично-Луганського р-ну, директор 
Верхньотеплiвської МТС. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 29 липня 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    
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КИРИЧЕНКО Архип Мусiйович, 1885 р. 
народження, с. Успенське Верхньоднiпровського р-
ну Днiпропетровської обл., українець, 
неписьменний. Проживав у м. Луганську, сторож 
цегельного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИРИЧЕНКО Вiктор Iванович, 1894 р. 
народження, Новопсковський р-н, українець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, 
селянин-одноосiбник. Арештований 4 травня 1931 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. Рiшення у справi 
немає. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

КИРИЧЕНКО Григорiй Федорович, 1919 р. 
народження, с. Петровеньки Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Петровеньках, тракторист к-пу "П'ятирiчка". 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 19 
грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 29 грудня 1941 року. Реабiлiтований у 
1991 роцi.    

КИРИЧЕНКО Дмитро Степанович, 1913 р. 
народження, с. Орiхове Антрацитiвської мiськради, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 192 полку вiйськ НКВС. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ внутрiшньої охорони Татарської 
АРСР 4 травня 1937 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1967 роцi.    

КИРИЧЕНКО Iван Iллiч, 1897 р. 
народження, с. Верхня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Верхнiй Вiльховiй, колгоспник к-пу iм. 
Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

КИРИЧЕНКО Микола Микитович, 1912 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта н/середня. Проживав у 
м. Красний Луч, начальник кошторисно-договiрної 
групи Новошахтинської будконтори тресту 
"Ростовжитлобуд". Луганським обласним судом 7 
червня 1946 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КИРИЧЕНКО Микола Наумович, 1909 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта середня. Проживав у 
Мiусинську, бригадир Штердресу. Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР 30 вересня 1937 
року засуджений до розстрiлу i того ж дня 
страчений. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КИРИЧЕНКО Михайло Матвiйович, 1888 
р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-
ну, українець, неписьменний. Проживав у 
Бiлолуцьку, конюх райветлабораторiї. 16 сiчня 1936 
року вiдiбрано пiдписку про невиїзд –  
звинувачувався у недоносительствi щодо фактiв 
антирадянської агiтацiї. 23 лютого 1936 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1936 роцi.    

КИРИЧЕНКО Олексiй Савелiйович, 1880 
р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, служитель 
релiгiйного культу. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької обл. 16 квiтня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КИРИЧЕНКО Пантелiй Кiндратович, 1910 
р. народження, с. Кириченково Алексєєвського р-
ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Калинове Попаснянського р-ну, експедитор шахти 
радгоспу "Скеля". Вiйськовим трибуналом 
Київського вiйськового округу 17 серпня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

КИРИЧЕНКО Семен Кирилович, 1900 р. 
народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий. Вiйськовим трибуналом 218 стрiлецької 
дивiзiї 15 сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КИРИЧЕНКО Сильвестр Iванович, 1872 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта середня. Без певного мiсця 
проживання i роботи. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 14 вересня 1937 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИРИЧЕНКО Федiр Пилипович, 1876 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, кучер школи глухонiмих. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КИРИЧОК Iван Олексiйович, 1926 р. 
народження, с. Мельникiвцi Ситковецького р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта н/середня. 
Проживав у смт Юр'ївка Лутугинського р-ну, 
запальник шахти № 6-бiс. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ МВС Київського округу 26 листопада 1948 
року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 29 
жовтня 1957 року Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР вирок скасовано, справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

КИРIЄНКО Василь Володимирович, 1906 
р. народження, с. Новомар'ївка Попаснянського р-
ну (пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, селянин-одноосiбник. 1 листопада 
1932 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд – 
звинувачувався у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 5 сiчня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
пiдписку про невиїзд анульовано. Реабiлiтований у 
1933 роцi.    

КИРIЄНКО Єфросинiя Миколаївна, 1910 р. 
народження, українка, неписьменна. Проживала в с. 
Сенькове Старобiльського р-ну, колгоспниця к-пу 
iм. Фрунзе. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 4 вересня 1943 року вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.    
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КИРIЄНКО Iван Iванович, 1910 р. 
народження, с. Новомар'ївка Попаснянського р-ну 
(пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, робiтник радгоспу "Гiрник". Судовою 
„трійкою” при Колегiї ДПУ УРСР 11 сiчня 1933 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИРIЄНКО Олександр Микитович, 1909 р. 
народження, Мiллеровський р-н Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
швець шевської майстернi. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

КИРIЄНКО Семен Пилипович, 1885 р. 
народження, с. Новомар'ївка Попаснянського р-ну 
(пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, селянин-одноосiбник. 1 листопада 
1932 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд –  
звинувачувався у недоносительствi. 5 сiчня 1933 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, пiдписку про невиїзд анульовано.  
Реабiлiтований у 1933 роцi.    

КИРIЄНКО Устина Прохорiвна, 1875 р. 
народження, х. Гута, Козелецький р-н Чернiгiвської 
обл., українка, неписьменна. Проживала в с. 
Сенькове Старобiльського р-ну, домогосподарка. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
4 вересня 1943 року вислана за межi України. 
Реабiлiтована у 1990 роцi.    

КИРIЄНКО Федiр Iванович, 1899 р. 
народження, кол.с. Новомар'ївка Попаснянського р-
ну (пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, селянин-одноосiбник. Постановою 
Судовою „трійкою” при Колегiї ДПУ УРСР вiд 11 
сiчня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИРIЄНКО Федора Миколаївна, 1911 р. 
народження, українка, неписьменна. Проживала в с. 
Сенькове Старобiльського р-ну, робiтниця 
Новоолександрiвського конезаводу № 64. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
4 вересня 1943 року вислана за межi України. 
Реабiлiтована у 1990 роцi.    

КИРЛАН Iван Никифорович, 1912 р. 
народження, Молдова, українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, не 
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 2 вересня 1941 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КИРНИЧЕНКО Семен Прокопович, 1907 р. 
народження, с. Владiївка, Одеська обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, 
електромонтер зал.ст. Варваропiлля. Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 10 
лютого 1942 року засуджений до розстрiлу. 24 
лютого 1942 року Вiйськовим трибуналом 
Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КИРПАЧ Анатолiй Панасович, 1909 р. 
народження, с. Козин Миронiвського р-ну 
Київської обл., українець, освiта вища.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у смт Новоайдар, 
директор Новоайдарської МТС. Арештований 8 
листопада 1944 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 14 серпня 1945 
року справу припинено за малозначнiстю, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КИРПЕНКО Iван Кiндратович, 1900 р. 
народження, с. Першозванiвське Зачепилiвського р-
ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Свердловську, робiтник шахти № 9 
iм. Ленiна. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1964 роцi.    

КИРПИЧНИКОВ Сергiй Олександрович, 
1925 р. народження, с. Борисово Катайського р-ну 
Челябiнської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, сторож 
з-ду iм. Жовтневої революцiї. Луганським 
обласним судом 16 серпня 1948 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

КИРСАНОВ-ВЛАСОВ Григорiй 
Никифорович, 1888 р. народження, с. Власiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м. Алчевську, шкiльний учитель. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КИРСАНОВ Михайло Iларiонович, 1882 р. 
народження, ст-ця Казанська Верхньодонського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/середня. Проживав у смт Мiлове, 
ветфельдшер держконезаводу № 60. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 31 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КИРСАНОВ Пантелiй Федорович, 1888 р. 
народження, ст-ця Семикаракорська 
Семикаракорського р-ну Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, вагар бази 
"Доннархарчу". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

КИРЮХIН Iван Йосипович, 1896 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, приймальник вiддiлу технiчного 
контролю з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Арештований 16 серпня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 22 грудня 1939 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КИРЮХIН Якiв Романович, 1872 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Червонiй Полянi, не працював. Донецьким 
обласним судом 9 травня 1936 року засуджений до 
6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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КИРЮШИН Борис Григорович, 1896 р. 
народження, с-ще Ниркове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Фрунзе Слов'яносербського р-ну, електрозварник 
вагоноремонтного пункту зал.ст. Сентянiвка. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 8 
березня 1937 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИРЮЩЕНКО Андрiй Григорович, 1876 р. 
народження, с. Андрiївка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Андрiївцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 5 квiтня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 
серпня 1932 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.    

КИРЮЩЕНКО Семен Андрiйович, 1914 р. 
народження, с. Рудiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у с. Кругле 
Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу "Промiнь 
комунiзму". Арештований 13 квiтня 1945 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 31 грудня 1945 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КИРЮЩЕНКО Сидiр Миколайович, 1887 
р. народження, с. Андрiївка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Андрiївцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 сiчня 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КИР'ЯКОВ Олександр Якович, 1905 р. 
народження, м. Суми, українець, освiта вища. 
Проживав у м. Луганську, головний механiк 
труболиварного з-ду. Арештований 27 грудня 1938 
року за звинуваченням у приналежностi до 
правотроцькiстської шкiдницької органiзацiї. 23 
вересня 1939 року виправданий Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу. 
Реабiлiтований у 1939 роцi.    

КИР'ЯН Дмитро Маркович, 1899 р. 
народження, с. Засулля Роменського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта вища. 
Проживав у м. Рубiжне, начальник змiни цеху № 10 
хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 29 грудня 1937 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1957 роцi.    

КИР'ЯНОВ Мусiй Григорович, 1882 р. 
народження, м. Глинськ, Чернiгiвська обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, коваль з-ду iм. Ворошилова. 
Арештований 16 серпня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 грудня 
1938 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1938 роцi.    

КИСЕЛЬОВ Василь Антонович, 1912 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. 
Проживав у Луганську, технiк-конструктор 
техвiддiлу тресту "Луганськбуд". Арештований 10 
жовтня 1932 року за звинуваченням у шпигунствi. 5 
сiчня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

КИСЕЛЬОВ Василь Iларiонович, 1881 р. 
народження, м. Краснодон, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Краснодонi, тесляр 
примiського молокорадгоспу. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИСЕЛЬОВ Василь Миколайович, 1909 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 370 окремого мотоiнженерного 
батальйону. Вiйськовим трибуналом Пiвденно-
Захiдного фронту 10 серпня 1943 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

КИСЕЛЬОВ Василь Павлович, 1914 р. 
народження, Шполянський р-н Київської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Ящикове Перевальського р-ну, робiтник шахти № 
9. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

КИСЕЛЬОВ Вiктор Олександрович, 1910 р. 
народження, м. Куп'янськ Харкiвської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Старобiльську, шофер об'єднання "Донтранс". 
Донецьким обласним судом 22 жовтня 1936 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1969 роцi.    

КИСЕЛЬОВ Григорiй Михайлович, 1899 р. 
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Кримському, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 9 жовтня 1943 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КИСЕЛЬОВ Данило Тимофiйович, 1889 р. 
народження, с. Iгнатово Жиздринського повiту 
Калузької губернiї, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, рахiвник ФЗУ з-ду № 60. 
Арештований 3 грудня 1932 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 28 березня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КИСЕЛЬОВ Дмитро Андрiйович, 1912 р. 
народження, с. Уткине Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 152 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 50 стрiлецької дивiзiї 1 серпня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КИСЕЛЬОВ Iван Йосипович, 1904 р. 
народження, с. Нижньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, агент вiддiлу 
робiтничого постачання коксохiмзаводу. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 5 сiчня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1969 роцi.    
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КИСЕЛЬОВ Iван Карпович, 1899 р. 
народження, Херсонська обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник 
шлако-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. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

КИСЕЛЬОВ Iван Якович, 1896 р. 
народження, с. Уткине Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Грушове Краснолуцької мiськради, лимар кiнного 
двору шахти № 152. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИСЕЛЬОВ Костянтин Володимирович, 
1875 р. народження, с. Верхня Покровка 
Старобiльського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Верхнiй Покровцi, селянин-
одноосiбник. Старобiльським окружним судом 16 
вересня 1934 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КИСЕЛЬОВ Овсiй Костянтинович, 1882 р. 
народження, ст-ця Челбаська Каневського р-ну 
Краснодарського краю, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Ровеньки, каменяр тресту "Шляхбуд". Судовою 
„трійкою” при Колегiї ДПУ УРСР вiд 7-8 березня 
1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИСЕЛЬОВ Олександр Олександрович, 
1877 р. народження, ст-ця Фiлiповська 
Цимлянського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Свердловську, рахiвник Довжанського робкоопу. 
Ровенькiвським районним судом 19 грудня 1932 
року засуджений до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КИСЕЛЬОВ Олексiй Романович, 1893 р. 
народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Литвинiвцi, не працював. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 жовтня 1937 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

КИСЕЛЬОВ Павло Микитович, 1897 р. 
народження, с. Маринiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Нова 
Астрахань Кремiнського р-ну, завiдуючий їдальнею 
райспоживспiлки. Арештований 30 квiтня 1943 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 29 липня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КИСЕЛЬОВ Павло Михайлович, 1899 р. 
народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, сторож 
лiкарнi. Арештований 26 жовтня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 липня 
1942 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1942 роцi.    

КИСЕЛЬОВ Петро Миколайович, 1898 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Проживав у Ровеньках, машинiст 
паровоза транспортної служби тресту 
"Свердловвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 17 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

КИСЕЛЬОВ Петро Панасович, 1908 р. 
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта 
середня. Проживав у Старобiльську, конструктор 
мотороремонтного з-ду. Арештований 27 сiчня 
1944 року за звинуваченням у зрадництвi громадян 
у перiод окупацiї мiста. 15 лютого 1944 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КИСЕЛЬОВ Петро Якович, 1890 р. 
народження, с. Козарик Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Покровське 
Троїцького р-ну, без певного мiсця роботи. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 вересня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

КИСЕЛЬОВ Федiр Михайлович, 1903 р. 
народження, х. Грачики, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
десятник кiнного двору шахти № 2-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 18 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 26 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИСЕЛЬОВА Анна Романiвна, 1896 р. 
народження, с. Крива Поляна Острогозького р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта н/середня. Проживала в м. Краснодонi, 
вчителька школи № 1. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 6 лютого 1944 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

КИСЕЛЬОВА Катерина Семенiвна, 1889 р. 
народження, ст-ця Цимлянська Цимлянського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Свердловську, 
домогосподарка. Ровенькiвським мiським судом 19 
грудня 1932 року засуджена до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.    

КИСIЛЬ Антон Павлович, 1904 р. 
народження, с. Мокра Калигiрка, Київська обл., 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у смт Ящикове Перевальського 
р-ну, десятник шахти № 9. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 21 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КИСIЛЬ-КОЗЛОВА Антонiна Андрiївна, 
1910 р. народження, с. Мокровське Вятського 
повiту Костромської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянка, освiта вища. Проживала в м. Попасна, 
лiкар-хiрург лiкарнi зал.ст. Попасна. Арештована 
19 вересня 1938 року як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 3 листопада 
1938 року справу припинено, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    
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КИСIЛЬ Василь Iванович, 1897 р. 
народження, с. Загребля Козельщинського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
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.    

КИСIЛЬ Iван Якович, 1896 р. народження, 
с. Уткине Перевальського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав в Уткиному, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 травня 1930 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КИСIЛЬ Iларiон Якович, 1880 р. 
народження, с. Уткине Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Уткиному, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 травня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

КИСIЛЬ Осип Семенович, 1892 р. 
народження, кол.с. Киселiвка Бунчукiвської 
сiльради Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Бунчукiвка, голова к-пу 
iм. Будьонного. Арештований 25 квiтня 1943 року 
за звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими 
окупантами. 26 липня 1943 року справу припинено 
за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КИСIЛЬ Степан Карпович, 1911 р. 
народження, с. Автуничi Городнянського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацитi, десятник шахти № 8-9. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.    

КИСIЛЬ Тимофiй Васильович, 1896 р. 
народження, Костянтинiвський р-н Донецької обл., 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у смт Комишуваха 
Попаснянського р-ну, колiйний майстер зал.ст. 
Попасна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИСЛЕНКО Iван Якович, 1901 р. 
народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Без певного мiсця 
проживання i роботи. Арештований 23 червня 1935 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 
вересня 1935 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КИСЛИЙ Архип Кирилович, 1883 р. 
народження, Донецька обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Єлизаветiвка 
Антрацитiвського р-ну, робiтник "Водбуду". 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 16 
квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИСЛИЙ Дмитро Якович, 1875 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, конюх 
кiнного двору з-ду "Пролетар". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИСЛИЙ Iван Микитович, 1914 р. 
народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
завiдуючий складом 683 артилерiйського полку 214 
стрiлецької дивiзiї. Арештований 21 жовтня 1942 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 17 лютого 1943 року мiрою 
покарання визначено строк попереднього 
ув'язнення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

КИСЛИЙ Михайло Максимович, 1875 р. 
народження, с. Зорикiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Зорикiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 3 квiтня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 
квiтня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КИСЛИЦЯ Дмитро Антонович, 1926 р. 
народження, с. Станiслав Бiлозерського р-ну 
Херсонської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, прохiдник шахти 
"Максимiвська". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 30 травня 1950 року 
засуджений до 25 р. позбавлення волi. 29 грудня 
1954 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР вирок скасовано, справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1954 роцi.    

КИСЛИЦЯ Iван Олександрович, 1906 р. 
народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Кудряшiвцi, слюсар Рубiжанського хiмзаводу. 
Арештований 6 березня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. У зв'язку з воєнним станом етапований 
углиб країни. 19 червня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КИСЛИЦЯ Олександр Федотович, 1863 р. 
народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Кудряшiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 28 
червня 1931 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 27 серпня 1931 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.    

КИСЛИЦЯ Олексiй Костянтинович, 1904 р. 
народження, с. Андрiївка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Сiмейкине Краснодонського р-ну, складач поїздiв 
зал.ст. Ярмонкине. Арештований 22 лютого 1938 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 3 лютого 1939 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КИСЛИЦЯ Олексiй Федотiйович, 1867 р. 
народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Кудряшiвцi, селянин-одноосiбник. 18 серпня 1931 
року вiдiбрано пiдписку про невиїзд –  
звинувачувався в антирадянськiй агiтацiї. 27 серпня 
1931 року справу припинено, пiдписку анульовано. 
Реабiлiтований у 1931 роцi.   
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КИСЛОВСЬКИЙ Костянтин Григорович, 
1917 р. народження, с. Голубiвка Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, помiчник командира взводу 
76 артилерiйського дивiзiону 59 окремої 
стрiлецької бригади. Вiйськовим трибуналом 10 
стрiлецького корпусу 16 квiтня 1943 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КИСЛЯК Галина Петрiвна, 1922 р. 
народження, с-ще шахти № 1, Снiжнянський р-н 
Донецької обл., українка, освiта н/середня. 
Проживала в м. Свердловську, директор мiського 
театру. Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 
жовтня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1957 роцi.    

КИСУЛА Степан Гаврилович, 1925 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, не працював. 
Арештований 10 березня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 29 липня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КИТАЄВ Костянтин Iванович, 1901 р. 
народження, м. Ровеньки, росiянин, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, писар 3 роти 726 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 395 
стрiлецької дивiзiї 18 листопада 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 грудня 
1941 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КИТАЄВ Олександр Васильович, 1904 р. 
народження, Попаснянський р-н, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Старобiльську, 
iнструктор-бджоляр райземвiддiлу. Арештований 9 
квiтня 1942 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 10 липня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КИТАЄВ Пилип Федосiйович, 1896 р. 
народження, с. Головкiвка Новопразького р-ну 
Кiровоградської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, коваль цегельного з-ду. 
Арештований 27 квiтня 1933 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 29 травня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КИТАЙГОРА Iван Васильович, 1918 р. 
народження, смт Олексiєво-Дружкiвка 
Костянтинiвського р-ну Донецької обл., українець, 
освiта н/середня. Проживав у с. Розспасiївка 
Троїцького р-ну, вчитель сiльської школи. 
Донецьким обласним судом 20 квiтня 1937 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1970 роцi.    

КИТАЙСЬКИЙ Iван Антонович, 1894 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта вища.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у смт 
Бiрюкове Свердловської мiськради, заступник 
директора Бiрюкiвської МТС. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КИЦИЄВ Андрiй Михайлович, 1861 (1865) 
р. народження, смт Великокам'янка Ровенькiвської 
мiськради, українець, неписьменний. Проживав у 
Великокам'янцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ОДПУ від 16 серпня 
1929 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КИЦИЄВА Марiя Георгiївна, 1922 р. 
народження, с. Великокам'янка Ровенькiвської 
мiськради, українка, освiта н/середня. Проживала в 
м. Ровеньки, податковий рахiвник райфiнвiддiлу. 
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчної групи вiйськ 
Закавказького фронту 22 листопада 1942 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. 27 лютого 
1945 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР вирок скасовано, справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1945 роцi.   

КИЧАНОВ Данило Макарович, 1898 р. 
народження, х. Тюковной, Усть-Медведицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, охоронник райспоживкооперацiї. 
Арештований 12 березня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 червня 
1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1933 роцi.    

КИЧКА Федiр Григорович, 1923 р. 
народження, с. Осикове Бiлокуракинського р-ну. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 24 винищувальної 
протитанкової бригади. Арештований 17 лютого 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 30 липня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КИЧКА Федiр Степанович, 1896 р. 
народження, с. Литвинове Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Чорнухине Перевальського р-ну, колiйний 
обхiдник. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 17 червня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИШКIН Василь Єфремович, 1879 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, оператор 7-го 
вiддiлку тяги зал.ст. Луганськ. Лiнiйним судом 
Північно-Донецької залiзницi 23 вересня 1936 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИШКIНОВ Максим Семенович, 1912 р. 
народження, смт Новоайдар, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 41 полку 
223 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 
Луганського гарнiзону 6 сiчня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

КИШКIНОВ Сергiй Юдович, 1892 р. 
народження, смт Новоайдар, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Новоайдарi, конюх 
Новоайдарського сiльпо. Арештований 18 жовтня 
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 3 листопада 1941 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. Реабiлiтований у 1942 роцi.   
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КИШКIНОВА Євдокiя Миколаївна, 1915 р. 
народження, с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського 
р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в 
Айдар-Миколаївцi, колгоспниця к-пу iм. Енгельса. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
1 квiтня 1944 року вислана за межi України як член 
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

КИШМАРЬОВ Олександр Трохимович, 
1913 р. народження, с. Троїцьке Попаснянського р-
ну, румун, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 63 Бiробiджанського кавалерiйського 
прикордонного загону. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ прикордонної i внутрiшньої охорони 
Далекосхiдного краю, Росiйська Федерацiя, 3 
грудня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1999 роцi.    

КИЯН Борис Панасович, 1920 р. 
народження, с. Кияни Богодухiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Лисичанську, робiтник шахти iм. 
Войкова. Луганським обласним судом 31 березня 
1958 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КИЯН Микита Андрiйович, 1876 р. 
народження, с. Полтавське Троїцького р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у 
Полтавському, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 16 березня 1930 
року ухвалено постанову про вислання за межi 
України. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КИЯН Микола Петрович, 1915 р. 
народження, с. Полтавське Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 865 батальйону аеродромного 
обслуговування 144 винищувальної авiадивiзiї. 
Арештований 28 липня 1943 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 29 серпня 1943 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом 3 запасної 
авiабригади. Реабiлiтований у 1943 роцi.    

КИЯНЕНКО Петро Малафiйович, 1924 р. 
народження, м. Красний Луч, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Iванiвка 
Антрацитiвського р-ну, слюсар вагоноремонтного 
пункту зал.ст. Штерiвка. Арештований 27 жовтня 
1943 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 
16 лютого 1944 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КИЯШЕВСЬКИЙ Тимофiй Максимович, 
1895 р. народження, с. Новорозсош 
Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Новорозсошi, сторож к-пу "Ударник". 
Арештований 15 березня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 квiтня 
1938 року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КИЯШКО Василь Осипович, 1884 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, агент-
постачальник тресту "Укрцивiльбуд". Постановою 
Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 21 
лютого 1932 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИЯШКО Василь Федорович, 1909 р. 
народження, с. Ряженов Матвєєво-Курганського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
електрозварник шахти № 16. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

КИЯШКО Дмитро Костянтинович, 1916 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, шофер 
автотранспортного батальйону 2 автотранспортної 
бригади. Арештований 3 серпня 1941 року за 
звинуваченням у контрреволюцiйному саботажi. 7 
серпня 1941 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.    

КИЯШКО Дорофiй Павлович, 1886 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, не працював. 
Луганським обласним судом 30 травня 1950 року 
засуджений до 25 р. позбавлення волi. Верховним 
судом УРСР 9 червня 1955 року строк покарання 
знижено до 8 р. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КИЯШКО Iван Iванович, 1905 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, слюсар 
монтажного цеху Рубiжанського хiмзаводу. 
Репресований двiчi. Арештований 21 серпня 1931 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 25 листопада 1931 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 3 грудня 
1938 року Луганським обласним судом засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. 7 березня 1939 року 
Верховним судом УРСР вирок скасовано, справу 
направлено на дослiдування. 26 червня 1939 року 
УНКВС по Луганськiй обл. справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у 1931 
i 1994 роках. 

КИЯШКО Iван Iванович, 1915 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Курсант полкової школи 74 
залiзничного полку НКВС. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ внутрiшньої охорони Московської обл., 
Росiйська Федерацiя, 14 сiчня 1937 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КИЯШКО Iван Матвiйович, 1904 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, без певних 
занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИЯШКО Iван Федорович, 1911 р. 
народження, с. Новоселовка Матвєєво-
Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, коваль шахти № 16. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    
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КИЯШКО Карпо Михайлович, 1876 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м. Алчевську, робiтник з-ду 
iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КИЯШКО Максим Iванович, 1898 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, робiтник 
Петрiвського лiсництва. Арештований 5 вересня 
1931 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 23 листопада 1931 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1931 роцi.    

КИЯШКО Михайло Iванович, 1905 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, вибiйник шахти 
"Кремiнна". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
13 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КИЯШКО Никифор Iванович, 1889 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, бригадир 
транспортної служби тресту "Лисичанськвугiлля". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

КИЯШКО Семен Дорофiйович, 1924 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, без певного 
мiсця роботи. Луганським обласним судом 30 
травня 1950 року засуджений до 25 р. позбавлення 
волi. Верховним судом УРСР 9 червня 1955 року 
строк покарання знижено до 6 р.  Реабiлiтований у 
1991 роцi.    

КИЯШКО Тетяна Iванiвна, 1910 р. 
народження, м. Попасна, українка, освiта середня. 
Проживала в с. Козин Козинського р-ну 
Рiвненської обл., завiдуюча вiддiлом райвиконкому. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
16 серпня 1946 року вислана за межi України. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

КИЯШКО Федiр Семенович, 1875 р. 
народження, с. Новоселовка Матвєєво-
Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, не працював. Постановою Судової 
„трійки” при Колегiї ДПУ УРСР вiд 14 лютого 1934 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КИЯЩЕНКО Федiр Володимирович, 1890 
р. народження, м. Антрацит, українець, освiта 
початкова. Проживав в Антрацитi, крiпильник 
шахти № 8-9. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.    

КIАМПО Михайло Антонович, 1897 р. 
народження, м. Стаханов, iталiєць, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, не працював. 
Арештований 27 лютого 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 31 травня 1943 року справу припинено 
за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КIАМПО Олександр Антонович, 1899 р. 
народження, м. Первомайськ, iталiєць, освiта 
середня. Проживав у Первомайську, майстер 
механiчної дiльницi тресту "Первомайськвугiлля". 
Луганським обласним судом 15 лютого 1946 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КIБЕРЕВ Володимир Олександрович, 1918 р. 
народження, х. Iльмень, Нижньочирський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта вища. Проживав у м. Антрацитi, 
iнженер виробничого вiддiлу тресту 
"Боковоантрацит". Особливою нарадою при МДБ 
СРСР 14 червня 1950 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 10 серпня 1956 року Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу вирок 
скасовано, справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

КIБЕРЕВ Якiв Миколайович, 1886 р. 
народження, ст-ця Нижньочирська, Волгоградська 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Антрацитi, завiдуючий 
лазнею шахти № 3-4. Арештований 25 грудня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 
березня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КIВШАР Давид Вiкторович, 1897 р. 
народження, с. Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бунчукiвцi, селянин-одноосiбник. Луганським 
обласним судом 13 лютого 1948 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. 25 листопада 1954 року. 
Верховним судом УРСР мiру покарання знижено 
до 7 р.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КIЗНЕР Георгiй Гнатович, 1879 р. 
народження, с. Гнилушка Камишинського повiту 
Саратовської губернiї, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, слюсар коксохiмiчного з-
ду. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 
1935 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.    

КIЗНЕР Гнат Олексiйович, 1898 р. 
народження, Нiмцiв Поволжя АРСР, Росiйська 
Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, робiтник 
Лисичанського з-ду "Донсода". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КIЗНЕР Еммануїл Гнатович, 1885 р. 
народження, с. Гнилушка Камишинського повiту 
Саратовської губернiї, нiмець, освiта початкова.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Стахановi, 
начальник машинного вiддiлення коксохiмзаводу. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

КIЗНЕР Катерина Григорiвна, 1883 р. 
народження, с. Гнилушка Камишинського повiту 
Саратовської губернiї, нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, домогосподарка. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 20 травня 1944 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1991 роцi.    
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КIЗНЕР Олена Петрiвна, 1922 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, нiмкеня. Проживала у Красному Кутi, 
вiдкатниця шахти № 2. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 20 травня 1944 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

КIКЕНЯ Спиридон Володимирович, 1886 р. 
народження, х. Машликiно, Волошинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, столяр 
деревообробної фабрики. Луганським обласним 
судом 28 квiтня 1940 року засуджений до 2 р. 6 м-
ців позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КIКО Володимир Дем'янович, 1902 р. 
народження, с. Барок Копайгородського р-ну 
Вiнницької обл., освiта початкова. Проживав у м. 
Старобiльську, не працював. "Трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 9 грудня 1932 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КIЛIВНИК Станiслав Миколайович, 1881 
р. народження, с. Клинини Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Пантюхине Новопсковського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Сталiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КIЛIВНИК (КIЛЕВНИК) Тимофiй 
Станiславович (Євстафiйович), 1913 р. 
народження, с. Клинини Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Пантюхине Новопсковського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Сталiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

КIЛЬБЕРТ Емiль Iванович, 1897 р. 
народження, с. Бобрецька Мар'янiвка Пулинського 
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, 
колгоспник к-пу "Пам'ять Ленiна". Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КIМ Сергiй Iванович, 1893 р. народження, 
Корея, кореєць, освiта початкова. Проживав у с. 
Дякове Антрацитiвського р-ну, тваринник к-пу iм. 
Чубаря. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1976 роцi.    

КIН Август Адамович, 1900 р. народження, 
с. Федорiвка Володарського р-ну Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Новострiльцiвка Мiловського р-ну, тесляр 
Новострiльцiвського конезаводу. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КIНАСТ Август Iванович, 1906 р. 
народження, м. Красний Луч, нiмець, освiта 
середня. Проживав у Красному Лучi, помiчник 
начальника дiльницi шахти № 16-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

КIНАСТ Андрiй Iванович, 1910 р. 
народження, м. Красний Луч, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у смт Софiївський 
Краснолуцької мiськради, робiтник шахти № 21. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

КIНДОП Олександр Оттович, 1910 р. 
народження, к. Йогансруе, Днiпропетровська обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. 
Свердловську, шкiльний учитель. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КIНДОП Отто Данилович, 1882 р. 
народження, к. Кронсфельд Пришибського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Свердловську, возій-приватник. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

КIНЕ Отто Густавович, 1910 р. народження, 
с. Данилiвка Барвiнкiвського р-ну Харкiвської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
прохiдник шахти № 3-3-бiс. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КIНЕЦ Евальд Йоганнович, 1903 р. 
народження, с. Небiж Володарського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, 
колгоспник к-пу "Правда". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1964 
роцi.    

КIНКУЛЬКIН Павло Семенович, 1909 р. 
народження, м. Вiльнюс, Литва, єврей, освiта 
середня. Проживав у м. Луганську, майстер з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 7 квiтня 1940 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

КIНУНЕН Олавiй Карлович, 1916 р. 
народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, 
фiн, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
техпрацiвник iнституту народної освiти. 
Арештований 26 вересня 1935 року за 
звинуваченням у нелегальному переходi через 
кордон. 21 грудня 1935 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КIНУСТ Петро Iванович, 1908 р. 
народження, м. Красний Луч, нiмець, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у смт Софiївський Краснолуцької мiськради, 
машинiст врубмашини шахти № 21. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 23 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

КIНЧИК Леонтiй Семенович, 1909 р. 
народження, смт Городок Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Климiвка Бiлокуракинського р-ну, токар 
Новоборiвської МТС. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу.   Реабiлiтований у 1991 роцi.    
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КIНЧИК Юлiан Семенович, 1903 р. 
народження, смт Городок Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у смт Бiлокуракине, робiтник залiзницi Москва-
Донбас. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

КIНЬ Юлiус Христофорович, 1879 р. 
народження, к. Нейгейм Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Нянчине Бiлокуракинського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Петровського. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КIПКЕ (КIБКЕ) Андрiй Федорович, 1887 р. 
народження, с. Голубицьке Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Красний Луч, вантажник Петровського з-ду № 
59. Донецьким обласним судом 16 березня 1935 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КIПКЕ Герман Якович, 1909 р. народження, 
к. Кузнецiвка Марiупольського р-ну Донецької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт 
Iванiвка Антрацитiвського р-ну, вагар шахти № 1. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 19 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

КIПКЕ Едуард Якович, 1906 р. народження, 
к. № 7 Марiупольського р-ну Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Козакiвка Антрацитiвського р-ну, вагар 
транспортного цеху Козакiвського рудоуправлiння. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1964 роцi.    

КIПКЕ Марiя Давидiвна, 1908 р. 
народження, к. Кузнецiвка Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
не працювала. Арештована 21 листопада 1937 року 
як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у 
зрадi Батькiвщини. 15 березня 1938 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1938 роцi.    

КIРДЗИК Болеслав Iванович, 1894 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, слюсар з-ду 
"Донсода". Репресований двiчi. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 23 березня 1933 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 28 квiтня 
1933 року Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР вирок скасовано, справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 вересня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 
i 1990 роках. 

КIРIЛЕН (КIРIЛЛА) Iван Васильович, 1900 
р. народження, Румунiя, румун, освiта початкова. 
Проживав у с. Веселогорiвка Перевальського р-ну, 
заступник керуючого пiдсобним господарством 
Алчевського з-ду iм. Ворошилова. Репресований 
двiчi. Арештований 20 квiтня 1933 року за 
звинуваченням у шкiдництвi. 15 липня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Арештований 21 сiчня 1938 
року за звинуваченням у шпигунствi. 25 грудня 
1938 року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1995 роках. 

КIРКОРОВ Олександр Антонович (Сурен 
Асватурович), 1912 р. народження, Iран, iранець, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
перукар артiлi iм. Чапаєва. Вiйськовим трибуналом 
Алчевського гарнiзону 16 грудня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

КIРТЄЄВ Iван Лазарович, 1880 р. 
народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
конюх центрального лiсного складу. Арештований 
8 грудня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 21 травня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КIРХМАЙЄР (КIРХМЕЙЄР) Едуард 
Фрiдрiхович, 1913 р. народження, м. Краматорськ 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Голубiвка Станично-Луганського р-ну, вчитель 
сiльської школи. Арештований 25 листопада 1933 
року за звинуваченням в антирадянських дiях. 16 
лютого 1934 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КIРХМАЙЄР (КIРХМЕЙЄР) Фрiдрiх 
Генрiхович, 1874 р. народження, к. Ейгенфельд 
Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с. Голубiвка 
Кремiнського р-ну, не працював. Арештований 2 
листопада 1933 року за звинуваченням у 
шпигунствi i контрреволюцiйнiй дiяльностi. 23 
грудня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КIРШ Альвiна Олександрiвна, 1908 р. 
народження, с. Голодаєво, Ростовська обл., 
Росiйська Федерацiя, нiмкеня. Проживала в м. 
Ровеньки, доярка к-пу iм. ХVI партз'їзду. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 
1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1989 роцi.    

КIРШ Едуард Адольфович, 1899 р. 
народження, м. Ровеньки, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
колгоспник к-пу "Комiнтерн". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 22 жовтня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    
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КIРШ (ТIЦ) Ольга Олександрiвна, 1896 р. 
народження, с. Веселе Синельникiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в с. Красний Колос Ровенькiвської 
мiськради, колгоспниця к-пу "Комiнтерн". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 
1942 року визнана соцiально небезпечним 
елементом i засуджена до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1989 роцi.    

КIРШ Християн Адольфович, 1899 р. 
народження, м. Днiпропетровськ, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Ровеньки, робiтник 
шахти № 32. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КIРШ Юлiус Готфрiдович, 1888 р. 
народження, с. Юлянiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Райгородка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Чайка". Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КIСТНЕР Еммануїл Миколайович, 1879 р. 
народження, к. Фельсенбах, Днiпропетровська обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
завiдуючий iнструментальною майстернею з-ду iм. 
Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
7 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КIСТНЕР Iван Олександрович, 1908 р. 
народження, м. Красний Луч, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у смт Iванiвка 
Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Тельмана. Арештований 5 вересня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 
з воєнним станом був етапований углиб країни. 25 
травня 1942 року помер у Вятськiй виправно-
трудовiй колонiї. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

КIСТНЕР Олександр Олександрович, 1900 
р. народження, Полтавська губернiя, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Красний Луч, колгоспник 
к-пу iм. Тельмана. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 22 лютого 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КIТЧ (КIТЧА) Вiльгельм Данилович, 1907 р. 
народження, Нiмеччина, нiмець, освiта н/середня.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Брянка, 
робiтник шахти № 12 "Брянка". Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 10 сiчня 
1938 року висланий за межi СРСР. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

КIЦМАН Емiлiан Казимирович, 1893 р. 
народження, Польща, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Сиротине Сєверодонецької 
мiськради, ремонтний робiтник зал.ст. Переїзна. 
Арештований 19 лютого 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 квiтня 
1938 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КIШ Василь Iванович, 1912 р. народження, 
смт Калинове Попаснянського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
десятник шахти iм. Сталiна. Арештований 30 
вересня 1937 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 14 сiчня 1939 року з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КIШАН Денис Михайлович, 1897 р. 
народження, с. Янушiвка Славутського р-ну 
Хмельницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, тесляр тресту 
"Луганськбуд". "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 
22 березня 1933 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КIШИК Петро Iллiч, 1903 р. народження, 
Харкiвська обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Рубiжне, керiвник групи планового 
вiддiлу хiмкомбiнату. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Донецької обл. 16 серпня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 25 серпня 
1944 року Верховним судом СРСР вирок скасовано, 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1944 роцi.    

КIШИШ’ЯН Якiв Микитович (Акоп 
Мкртич), 1892 р. народження, Туреччина, вiрмен, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
продавець магазину "Гастроном". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

КЛАВЧУК Петро Федорович, 1892 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Шахове Троїцького р-ну, колгоспник 
к-пу "Червоний орач". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛАДКО Василь Павлович, 1898 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Гiрське 
Первомайської мiськради, возій шахти № 1-2 
"Гiрська". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КЛАДКО Григорiй Павлович, 1889 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вовчоярiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 6 
березня 1931 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 10 травня 1931 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.    

КЛАДКО Iван Iванович, 1915 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, працiвник ресторану. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

КЛАДКО Iван Павлович, 1891 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, слюсар з-ду "Склобуд". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

КЛАДКО Марiя Гнатiвна, 1926 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українка, освiта н/середня. Проживала у 
Вовчоярiвцi, без певного мiсця роботи. Арештована 
25 лютого 1942 року за звинуваченням у 
приналежностi до агентури нiмецької розвiдки. 13 
квiтня 1949 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1994 
роцi.    
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КЛАДКО Олександр Петрович, 1899 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вовчоярiвцi, робiтник крейдяного кар'єру 
Лисичанського з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КЛАДКО Семен Прокопович, 1923 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вовчоярiвцi, робiтник крейдяного кар'єру 
Лисичанського з-ду "Донсода". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ МВС Луганської обл. 31 травня 
1951 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 31 
травня 1955 року міру покарання знижено до 5 р.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КЛАДКО Тимофiй Єфремович, 1893 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вовчоярiвцi, чорнороб радгоспу "Донсода". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

КЛАДКО Федiр Павлович, 1882 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вовчоярiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 10 травня 1931 року висланий на 3 
р. за межi України. 25 вересня 1937 року "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований в обох справах у 
1989 роцi.    

КЛАСС Адам Якович, 1893 р. народження, 
к. Ямбург, Днiпропетровська обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у кол.с. Талове-Тузлове 
Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, 
коваль к-пу "17-й партз'їзд". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛАСС Якiв Михайлович, 1910 р. 
народження, м. Костянтинiвка Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, 
слюсар хiмкомбiнату. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

КЛАССЕН Йосип Iванович, 1888 р. 
народження, с. Пробудження Куйбишевського р-ну 
Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Новоукраїнка Ровенькiвської 
мiськради, ветеринар к-пу "Вперед Червоний 
Прапор". Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 
квiтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛАССЕН Франц Iванович, 1892 р. 
народження, к. Новодворiвка Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с-щi Новоукраїнка Ровенькiвської мiськради, 
колгоспник к-пу "Вперед Червоний Прапор". 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 13 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

КЛАССЕН Фрiдрiх Данилович, 1881 р. 
народження, с. Кам'янське Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, лаборант хiмлабораторiї 
з-ду iм. Ворошилова. Арештований 31 жовтня 1937 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 
Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КЛАТ (КЛАД) Роберт Генрiхович, 1906 р. 
народження, к. Нейгейм Мархлевського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Шахове Троїцького р-ну, колгоспник. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

КЛАУС Йосип Вiльгельмович, 1910 р. 
народження, Нiмеччина, нiмець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Брянка, монтер Криворiзької 
вуглемийки. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 10 сiчня 1938 року висланий за 
межi СРСР. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КЛАЧ Людвiг Михайлович, 1917 р. 
народження, с. Гречана Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Сиротине Троїцького р-ну, колгоспник к-пу 
"Червоний прапор". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛАЧ Михайло Мартинович, 1870 р. 
народження, с. Гречана Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Сиротине Троїцького р-ну, колгоспник к-пу 
"Червоний прапор". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛЕВАЛЬЧУК Лаврентiй Iванович, 1898 
р. народження, м. Коростень Житомирської обл., 
українець, освiта середня. Проживав у смт 
Станично-Луганське, завiдуючий вiддiлом 
райвиконкому. Репресований двiчi. Арештований 9 
грудня 1933 року за звинуваченням у створеннi 
контрреволюцiйної групи. 31 сiчня 1934 року з-пiд 
варти звiльнений. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1992 роках.   

КЛЕВЕНКО Семен Христофорович, 1891 р. 
народження, Латвiя, латиш, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник 
утильпромкомбiнату. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 9 лютого 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛЕЙБЕРГ Герман Адольфович, 1887 р. 
народження, Польща, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛЕЙМЕНОВ Василь Євграфович, 1897 р. 
народження, х. Волченський, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
оглядач вагонiв залiзничного цеху тресту 
"Краснодонвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    
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КЛЕЙМЕНОВ Дмитро Андрiйович, 1877 р. 
народження, с. Зайцево, Московська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, пенсiонер. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛЕЙМЕЦ Йосип Мордухович, 1889 р. 
народження, Польща, єврей, освiта початкова.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, 
кравець швейної фабрики. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛЕЙН Альфред Альфредович, 1914 р. 
народження, с. Шидлiвка Артемiвського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Антрацитi, робiтник друкарнi. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 3 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КЛЕЙН Андрiй Якович, 1908 р. 
народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, завiдуючий 
молочнотоварною фермою к-пу "Червона хвиля". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 8 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

КЛЕЙН Володимир Данилович, 1911 р. 
народження, с. Прогрес Кремiнського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у смт Борiвське 
Попаснянського р-ну, зоотехнiк к-пу "Червоний 
партизан". Репресований двiчi. Арештований 19 
липня 1938 року за звинуваченням у приналежностi 
до контрреволюцiйної органiзацiї. 15 вересня 1938 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1963 роках. 

КЛЕЙН Володимир Iванович, 1912 р. 
народження, с. Рибальське Карло-Марксiвського р-
ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у смт Калинове 
Попаснянського р-ну, робiтник зал.ст. Попасна. 
Репресований двiчi. Арештований 17 грудня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 
сiчня 1934 року з-пiд варти звiльнений. Донецьким 
обласним судом 3 лютого 1939 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 
1995 i 1990 роках. 

КЛЕЙН Вольдемар Карлович, 1903 р. 
народження, х. Казаносiльський, Марiупольський 
р-н Донецької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, колiйний робiтник зал.ст. 
Луганськ. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КЛЕЙН Данило Федорович (Фрiдрiхович), 
1883 р. народження, к. Йосипiвка 
Новомосковського р-ну Днiпропетровської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Прогрес 
Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу iм. К. Маркса. 
Донецьким обласним судом 21 червня 1935 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1966 роцi.    

КЛЕЙН Едуард Едуардович, 1903 р. 
народження, с-ще Кальчинiвка Володарського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Красний Колос Ровенькiвської мiськради, 
робiтник шахти № 33-37. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 
роцi.    

КЛЕЙН Iван Данилович, 1905 (1906) р. 
народження, к. Романiвка, Днiпропетровська обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Прогрес 
Кремiнського р-ну, конюх к-пу iм. К. Маркса. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КЛЕЙН Iван Iванович, 1886 р. народження, 
с. Рибальське Карло-Марксiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, лимар сiльгоспбази вiддiлу 
робiтничого постачання зал.ст. Попасна. 
Репресований двiчi. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого 1934 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 15 сiчня 1938 
року Особливою нарадою при НКВС СРСР 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 i 1989 роках. 

КЛЕЙН Iван Фрiдрiхович, 1911 р. 
народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, бригадир к-пу 
"Червона хвиля". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 21 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КЛЕЙН Карл Густавович, 1909 р. 
народження, к. Iловайська Харцизького р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Первомайську, маляр Первомайської 
будконтори. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
23 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

КЛЕЙН Марта Карлiвна, 1907 р. 
народження, с. Кутузiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в с. Курячiвка Маркiвського р-ну, 
колгоспниця к-пу "Країна Рад". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 4 вересня 1941 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1991 роцi.    

КЛЕЙН Олександр Карлович, 1900 р. 
народження, х. Казаносiльський, Люксембурзький 
р-н Днiпропетровської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Карла Лiбкнехта 
Лутугинського р-ну, шофер Волнухинської МТС. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

КЛЕЙН Олександр Якович, 1903 р. 
народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, ветсанiтар к-пу 
"Червона хвиля". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    
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КЛЕЙН Рейнгольд Карлович, 1906 р. 
народження, к. № 5 Люксембурзького р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Переможне Лутугинського р-ну, колгоспник к-
пу iм. К. Лiбкнехта. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КЛЕЙН Самiйло Iванович, 1900 р. 
народження, с. Покачеве Сербiвського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Курячiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Україна". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1961 роцi.    

КЛЕЙН Самiйло Якович, 1912 р. 
народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, тракторист к-пу 
"Червона хвиля". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КЛЕЙН Теодор Iванович, 1915 р. 
народження, к. Єлизаветiвка Синельникiвського р-
ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Попасна, конюх 
сiльгоспбази вiддiлу робiтничого постачання зал.ст. 
Попасна. Арештований 17 грудня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 лютого 
1934 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КЛЕЙН Теодор Якович, 1910 р. народження, 
кол.с. Мирське Благiвської сiльради Ровенькiвської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав за 
мiсцем народження, тракторист к-пу "Червона 
хвиля". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КЛЕЙНОВСЬКИЙ (КЛИНОВСЬКИЙ) 
Аполлiнарiй Йосипович, 1890 р. народження, 
Литва, литовець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, слюсар шахти № 16. Арештований 27 
сiчня 1934 року за звинуваченням у приналежностi 
до контрреволюцiйної органiзацiї. 3 червня 1934 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КЛЕМ Альберт Григорович, 1903 р. 
народження, с. Вишнякiвка Володарського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Молотова. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

КЛЕМ Генрiх Генрiхович, 1906 р. 
народження, с. Євгенiвка Новоград-Волинського р-
ну Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Благовiщенка Станично-Луганського 
р-ну, колгоспник к-пу "Червоний промiнь". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

КЛЕМ Фердiнанд Григорович, 1898 р. 
народження, с. Вишнякiвка Володарського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Станично-Луганське, бджоляр к-пу iм. ХVП 
партз'їзду. Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1987 роцi.    

КЛЕММ Василь (Вiльгельм) 
Християнович (Христофорович), 1888 р. 
народження, с. Пулино-Гута Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Петровське Краснолуцької мiськради, тесляр з-
ду № 59. Репресований двiчi. Донецьким обласним 
судом 16 березня 1935 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 13 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1988 роках. 

КЛЕНОВ Йон Дмитрович, 1873 р. 
народження, м. Красний Луч, українець, 
неписьменний. Проживав у Красному Лучi, сторож 
к-пу iм. Ленiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛЕНУС Михайло Павлович, 1896 р. 
народження, с. Муратове Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова.  Член ВКП(б) у 1927-
1938 рр. Проживав у м. Стахановi, електромонтер 
шахти № 36. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 29 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.    

КЛЕПАКОВ Андрiй Порфирiйович, 1899 р. 
народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник 
газогенераторної станцiї № 2 з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Iркутської обл., Росiйська Федерацiя, 26 грудня 
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КЛЕПЕЙ Петро Семенович, 1927 р. 
народження, с. Поточище Городенкiвського р-ну 
Станiславської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, термiст з-ду iм. 
Пархоменка. Луганським обласним судом 26 
березня 1958 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КЛЕПОВ Тимофiй Савелiйович, 1886 р. 
народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. 
Новодачне Слов'яносербського р-ну, сторож 
радгоспу "Переможець". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КЛЕПФЕР Iван Iванович, 1916 р. 
народження, с. Долинське Коларовського р-ну 
Запорiзької обл., нiмець, освiта вища. Проживав у 
смт Троїцьке, шкiльний учитель. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    
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КЛЕПФЕР-ТРИЩЕНКО Ольга Олексiївна, 
1919 р. народження, м. Ровеньки, українка, освiта 
середня. Проживала в Ровеньках, вчителька СШ № 
4. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР 
вiд 25 березня 1944 року вислана за межi України. 
Реабiлiтована у 1990 роцi.    

КЛЕЦ Давид Васильович, 1922 р. 
народження, с. Новоборовицi Свердловської 
мiськради, нiмець. Проживав у Новоборовицях, 
коваль к-пу iм. Комiнтерну. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛЕЦ (КРАУТЕР, КЛОЦ) Павлина 
Якiвна, 1909 р. народження, к. Шанталь 
Люксембурзького р-ну Днiпропетровської обл., 
нiмкеня, освiта початкова. Проживала в с. Красний 
Колос Ровенькiвської мiськради, колгоспниця к-пу 
iм. Комiнтерну. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 21 листопада 1942 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1989 роцi.    

КЛЕЦОВ Архип Спиридонович, 1884 (1895) 
р. народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Фащiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 12 
квiтня 1930 року ухвалено постанову про вислання 
на 3 р. за межi України. 19 листопада 1945 року  
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. засуджений до 15 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований вiдповiдно у 1992 i 1956 роках.   

КЛЕЦОВ (КЛИЦОВ) Трохим Григорович, 
1885 (1889) р. народження, смт Фащiвка 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у с-щi Довжанський 
Свердловської мiськради, без певного мiсця роботи. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 10-11 липня 1945 року. засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КЛЕЦОВ Федiр Спиридонович, 1900 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Фащiвцi, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 20 березня 1933 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛЕЦОВ Яким Якович, 1877 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Фащiвцi, не 
працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 
вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛЕЩОВ (КЛИЩОВ) Пилип Петрович, 
1913 р. народження, с. Ворожба Лебединського р-
ну Сумської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, слюсар лiкеро-
горiлчаного з-ду. Луганським обласним судом 18 
вересня 1946 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КЛЕЩОВ Семен Iванович, 1912 р. 
народження, с. Курячiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Вiйськовослужбовець, командир взводу 
380 стрiлецького полку 171 стрiлецької дивiзiї. 
Арештований  8 червня 1942 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 12 травня 1943 року мiрою покарання 
визначено строк попереднього ув'язнення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

КЛИЗУБ Микита Павлович, 1913 р. 
народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Солоне 
Новопсковського р-ну, мiлiцiонер райвiддiлу 
мiлiцiї. Арештований 25 квiтня 1943 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини i дезертирствi. 
15 липня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КЛИКОВ Андрiян (Андрiй) Гнатович, 1897 
р. народження, с. Павленкове Новопсковського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Павленковому, рахiвник к-пу iм. Косiора. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1962 роцi.    

КЛИКОВ Василь Йосипович, 1883 (1885) р. 
народження, с. Павленкове Новопсковського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у 
Павленковому, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 22 
квiтня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛИКОВ Єпiфан Пимонович, 1896 р. 
народження, с. Павленкове Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Павленковому, селянин-одноосiбник. Донецьким 
обласним судом 23 жовтня 1936 року засуджений 
до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

КЛИКОВ Михайло Павлович, 1913 р. 
народження, с. Павленкове Новопсковського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
шофер 35 морського прикордонного загону НКВС. 
Вiйськовим трибуналом прикордонної i 
внутрiшньої охорони Ленiнградського вiйськового 
округу, Росiйська Федерацiя, 18 лютого 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

КЛИКОВ Олександр Захарович, 1911 р. 
народження, с. Павленкове Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 117 полку. Вiйськовим трибуналом 332 
стрiлецької дивiзiї 24 листопада 1942 року 
засуджений до розстрiлу. 10 грудня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом Калiнiнського фронту 
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КЛИКОВ Пилип Леонтiйович, 1885 р. 
народження, с. Павленкове Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Павленковому, селянин-одноосiбник. Арештований 
18 липня 1936 року за звинуваченням в 
контрреволюцiйнiй агiтацiї. 9 жовтня 1936 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1936 роцi.    
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КЛИКОВ Стефан Панасович, 1874 р. 
народження, с. Павленкове Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Павленковому, селянин-одноосiбник. Арештований 
4 червня 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 16 серпня 1943 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1995 роцi.    

КЛИМАШЕВИЧ Лев Максимович, 1891 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта н/середня. 
Проживав у м. Луганську, начальник Луганського 
мiськкомунгоспу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

КЛИМЕНКО Василь Максимович, 1925 р. 
народження, кол.с. Березуватка Покровської 
сiльради Троїцького р-ну, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 1 
стрiлецького полку 297 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом 33 стрiлецького корпусу 26 
серпня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КЛИМЕНКО Василь Петрович, 1916 р. 
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, шофер МТС. Арештований 16 березня 
1936 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 16 квiтня 1941 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1941 
роцi.   

КЛИМЕНКО Василь Якович, 1898 р. 
народження, Попаснянський р-н, українець, освiта 
середня. Проживав у м. Попасна, слюсар 
паровозного депо Попасна. Арештований 21 червня 
1944 року за звинуваченням у приналежностi до 
органiзацiї українських нацiоналiстiв. 12 липня 
1944 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КЛИМЕНКО Григорiй Михайлович, 1912 
р. народження, с. Новолюбiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новолюбiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 19 
квiтня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛИМЕНКО Григорiй Олексiйович, 1908 
р. народження, с. Томаровка Томаровського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не 
працював. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 29 червня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

КЛИМЕНКО Дмитро Iллiч, 1892 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, 
селянин-одноосiбник. Арештований 25 жовтня 
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 18 грудня 1930 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

КЛИМЕНКО Євдокiя Семенiвна, 1905 р. 
народження, с. Трипiлля Попаснянського р-ну 
(згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Попасна, домогосподарка. Луганським обласним 
судом 17 грудня 1948 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

КЛИМЕНКО Iван Iванович, 1884 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Iванiвка 
Антрацитiвського р-ну, приймач вагонiв 
вагоноремонтного пункту зал.ст. Штерiвка. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

КЛИМЕНКО Iван Iллiч, 1875 р. 
народження, с. Тишкiвка Маркiвського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Тишкiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 5 вересня 1930 
року за пiдозрою у намiрi здiйснити терористичний 
акт. 20 вересня 1930 року справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

КЛИМЕНКО Iван Матвiйович, 1895 р. 
народження, х. Прохоров-Кундрюченський, 
Красносулiнський р-н Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Свердловську, годинникар. 28 лютого 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу вiйськової частини 1125 засуджений до 
розстрiлу. 20 березня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом Пiвденного фронту розстрiл замiнено 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1890 роцi.    

КЛИМЕНКО Катерина Iванiвна, 1917 р. 
народження, м. Орджонiкiдзе Днiпропетровської 
обл., росiянка. Проживала в м. Сватове, 
домогосподарка. Арештована 11 березня 1943 року 
за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 1 квiтня 1943 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

КЛИМЕНКО Костянтин Iванович, 1904 р. 
народження, с. Тишкiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Тишкiвцi, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 20 
вересня 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. 10 березня 1936 року Донецьким обласним 
судом засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1964 роках. 

КЛИМЕНКО Костянтин Степанович, 1913 
р. народження, с. Александровка Пропойського р-
ну Могильовської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта 
початкова. До призову проживав у смт шахти iм. 
Любченка кол. Стахановського р-ну. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 145 будiвельного 
батальйону Ленiнградського вiйськового округу. 
Особливою "трiйкою" УНКВС Ленiнградської обл., 
Російська Федерація, 15 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1958 роцi. 

КЛИМЕНКО Микола Андрiйович, 1899 р. 
народження, Польща, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лутугине, токар-фрезерувальник з-
ду iм. Чубаря. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 23 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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КЛИМЕНКО Микола Гаврилович, 1903 р. 
народження, с. Софiївка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у Софiївцi, 
директор школи. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 17 листопада 1943 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

КЛИМЕНКО Микола Павлович, 1912 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
вiйськової частини 2554. Арештований 24 липня 
1935 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 25 серпня 1935 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КЛИМЕНКО Микола Савелiйович, 1925 р. 
народження, с. Весела Тарасiвка Лутугинського р-
ну, українець, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий окремої роти 
зв'язку. Вiйськовим трибуналом 50 стрiлецької 
дивiзiї 1 серпня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КЛИМЕНКО Микола Федорович, 1911 р. 
народження, с. Покровське Артемiвського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта середня. 
Проживав у кол.с. Лобачеве Жовтенської сiльради 
Слов'яносербського р-ну, городник к-пу iм. 13-
рiччя Жовтня. Арештований 18 квiтня 1943 року за 
звинуваченням у зберiганнi нiмецької газети та 
антирадянських листiвок. 22 травня 1943 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

КЛИМЕНКО Михайло Карпович, 1881 р. 
народження, с. Новолюбiвка Кремiнського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Новолюбiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 22 
березня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛИМЕНКО Никифор (Никандр) 
Пилипович, 1883 р. народження, с. Стара Мелова 
Петропавловського р-ну Воронезької обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, рахiвник артiлi iм. Р. 
Люксембург. Арештований 17 травня 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 жовтня 
1935 року звiльнений пiд пiдписку про невиїзд.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КЛИМЕНКО Олександр Харлампович, 
1921 р. народження, кол.с. Степанiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, санiнструктор 3 окремого 
стрiлецького батальйону. Вiйськовим трибуналом 
76 окремої морської стрiлецької бригади 26 грудня 
1942 року засуджений до розстрiлу. 11 сiчня 1943 
року Вiйськовим трибуналом Чорноморської групи 
вiйськ Закавказького фронту вирок скасовано, 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1943 роцi.   

КЛИМЕНКО Олександр Якович, 1886 р. 
народження, м. Артемiвськ Донецької обл., 
українець, освiта вища. Проживав у с. Красна 
Талiвка Станично-Луганського р-ну, завiдуючий 
школою. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 8 липня 1944 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КЛИМЕНКО Павло Iванович, 1900 р. 
народження, смт Дар'ївка Свердловської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Дар'ївцi, 
оглядач вагонiв зал.ст. Дар'ївка. Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 22 березня 1939 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КЛИМЕНКО Павло Олексiйович, 1900 р. 
народження, с. Томаровка Томаровського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не 
працював. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 29 червня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

КЛИМЕНКО Петро Панасович, 1897 р. 
народження, смт Бiле Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Весела 
Тарасiвка Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Ворошилова. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 3 травня 1943 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КЛИМЕНКО Петро Петрович, 1893 р. 
народження, м. Днiпропетровськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, перукар 
Луганського театру юного глядача. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 13 
грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КЛИМЕНКО Семен Трохимович, 1897 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, столяр тресту "Лисичанськвугiлля". 
Луганським обласним судом 8 серпня 1951 року 
засуджений до 25 р. позбавлення волi. 26 сiчня 1955 
року Верховним судом УРСР мiру покарання 
знижено до 7 р.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛИМЕНКО Тимофiй Пилипович, 1904 р. 
народження, с. Софiївка Сватiвського р-ну, 
українець. Проживав у м. Лисичанську, робiтник 
шахти iм. Войкова. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 25 листопада 1943 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛИМЕНКО Тихiн Андрiйович, 1899 р. 
народження, с. Листопад Златопiльського р-ну 
Київської обл., українець, освiта середня. Проживав 
у м. Алчевську, слюсар з-ду iм. Ворошилова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

КЛИМЕНКО Тихiн Денисович, 1913 р. 
народження, м. Лозова Харкiвської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
слюсар шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 23 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛИМЕНКО Федiр Романович, 1920 р. 
народження, с. Верхня Дуванка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий розвiдбатальйону 50 танкової дивiзiї. 
Арештований 10 вересня 1941 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 19 вересня 
1941 року виправданий Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу. Реабiлiтований у 
1941 роцi.    
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КЛИМЕНКО Феоктист (Фетис) Лукич, 
1885 р. народження, с. Преображенне Сватiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Преображенному, колгоспник к-пу iм. Молотова. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 10 травня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КЛИМЕНКО Якiв Євстигнiйович, 1911 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта середня.  На час арешту кандидат 
у члени ВКП(б). Вiйськовослужбовець. Вiйськовим 
трибуналом Московського вiйськового округу 25 
вересня 1943 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КЛИМЕНКОВ Фрол Никандрович, 1901 р. 
народження, с. Смородіно Перелюбського р-ну 
Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Перебував у м. Лисичанську, 
вiйськовослужбовець, командир дивiзiону 20 полку 
вiйськ НКВС. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

КЛИМЕНТОВ Олександр Миколайович, 
1922 р. народження, с. Сичiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
шахти ім. Лутугіна Чистякiвського р-ну Донецької 
обл., електрослюсар у шахті. Арештований 16 
листопада 1941 року за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 28 квiтня 1943 року мiрою покарання 
визначено строк попереднього ув'язнення. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛИМЕНТЬЄВ Григорiй Iванович, 1893 р. 
народження, с. Уваровка, Симбiрська губернiя, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м. Рубiжне, майстер 
хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 21 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КЛИМКIН Йосип Iванович, 1903 р. 
народження, м. Горлiвка Донецької обл., росiянин, 
освiта вища. Проживав у м. Лисичанську, викладач 
школи пiдвищення квалiфiкацiї при шахтi iм. 
Мельникова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
2 липня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КЛИМОВ Григорiй Миколайович, 1914 р. 
народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 593 артилерiйського полку 295 стрiлецької 
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 31 травня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КЛИМОВ Дмитро Григорович, 1913 р. 
народження, с. Яналки, Кiровська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин. Проживав у м. Стахановi, 
вибiйник шахти № 3-3-бiс. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛИМОВ Єгор Iванович, 1916 р. 
народження, с. Долге Нiкiтовського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у смт Ясенiвський Ровенькiвської 
мiськради, голова шахткому шахти № 33-37. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 20 вересня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1957 роцi.    

КЛИМОВ Кузьма Йосипович, 1900 р. 
народження, с. Устьє Оршанського р-ну Вiтебської 
обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав 
у м. Луганську, бухгалтер залiзничного технiкуму. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 квiтня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1967 роцi.    

КЛИМОВ Микола Олександрович, 1895 р. 
народження, с. Карагашино Болховського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, 
електрик шахти № 22. Луганським обласним судом 
21 червня 1949 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КЛИМОВ Олександр Iванович, 1888 р. 
народження, х. Нижньоясиновський, Каменський р-
н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, кучер 
шахти № 28-29. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛИМОВ Павло Володимирович, 1897 р. 
народження, м. Сураж, Західна обл., росiянин, 
освiта н/середня. Проживав у м. Луганську, iнженер 
по експлуатацiї 11 авiашколи пiлотiв у м. 
Луганську. Вiйськовим трибуналом Закавказького 
вiйськового округу 29-30 червня 1939 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 25 вересня 
1940 року Особовим вiддiлом НКВС Закавказького 
вiйськового округу справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КЛИМОВ Савелiй Iванович, 1893 р. 
народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Тимоновому, табельник к-пу "Вiльна праця". 
Арештований 23 сiчня 1933 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 26 червня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

КЛИМОВ Тимофiй Петрович, 1885 р. 
народження, с. Алексєєвка Касторенського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
облiковець транспортного цеху коксохiмiчного з-
ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1963 роцi.    
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КЛИМОВА Євдокiя Павлiвна, 1914 р. 
народження, с. Трибуди Кривоозерського р-ну 
Одеської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Алчевську, прибиральниця 
житлово-комунального вiддiлу з-ду iм. 
Ворошилова. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 28 квiтня 1945 року вислана за 
межi України як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована 
у 1990 роцi.    

КЛИМОВИЧ Василь Демидович, 1878 р. 
народження, м. Гомель, Бiлорусь, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, пенсiонер. 
Арештований 25 листопада 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 12 сiчня 
1942 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КЛИМОВИЧ Iван Трохимович, 1900 р. 
народження, Гродненська губернiя, поляк, освiта 
початкова. Проживав у смт Комишуваха 
Попаснянського р-ну, складач поїздiв зал.ст. 
Попасна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 
вересня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1958 роцi.    

КЛИМОВИЧ Степан Омелянович, 1896 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 вересня 1937 року 
засуджений до розстрiлу i того ж дня страчений. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛИМОВИЧ Тимофiй Дорофiйович, 1890 
р. народження, с. Шуляки Слонiмського р-ну 
Барановицької обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта 
початкова. Проживав у с. Нижнiй Мiнченок 
Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу 
"Хлiбороб". Луганським обласним судом 9 липня 
1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КЛИМЧЕНКО Василь Миколайович, 1920 
р. народження, кол.х. Ноздрiвка, Станично-
Луганський р-н, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 177 морського 
артдивiзiону. Арештований 13 жовтня 1942 року за 
звинуваченням у приналежностi до агентури 
нiмецької розвiдки. 27 вересня 1943 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного.  Реабiлiтований 
у 1994 роцi.    

КЛИМЧУК Василь Платонович, 1896 р. 
народження, с. Киликiїв Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської 
мiськради, возій шахти № 15. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 29 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КЛИМЧУК Єрофій Софронович, 
1891(1992) р. народження, с. Киликiїв Славутського 
р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
приватний возій. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛИМЧУК Iван Михайлович, 1882 р. 
народження, с. Лопати Бродiвського р-ну 
Львiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Ковпакове Антрацитiвського р-ну, 
ветсанiтар к-пу "Комуна пролетаря". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

КЛИМ’ЮК Микола Матвiйович, 1922 р. 
народження, с. Гiрка Полонка Луцького р-ну 
Волинської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, бурильник шахти № 22. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 24 березня 
1945 року визнаний соцiально небезпечним 
елементом i засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КЛИНДУКОВ Максим Iванович, 1900 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1033 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 280 стрiлецької дивiзiї 24 серпня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КЛИНДУХОВ Маркел Iванович, 1894 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
секретар правлiння артiлi "Вугiлля". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КЛИНКОВ Iван Сергiйович, 1903 р. 
народження, м. Золоте Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Попасна, нормувальник служби руху зал.ст. 
Попасна. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 30 вересня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КЛИНЧУК Анна Iванiвна, 1921 р. 
народження, с. Юдиново Погарського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Кiровську, без 
певних занять. Арештована 19 червня 1942 року за 
звинуваченням у приналежностi до агентури 
iноземної розвiдки. 31 липня 1948 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1948 роцi.    

КЛИПАЧ Стефан Микитович, 1880 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Краснорiченському, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 14 серпня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛИСЕНКО Григорiй Кiндратович, 1896 р. 
народження, м. Лебедин Харкiвської обл., 
українець, освiта середня. Проживав у смт Бугаївка 
Перевальського р-ну, вчитель школи при шахтi № 
5. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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КЛИСЕНКО Олександр Кiндратович,1906 р. 
народження, м. Лебедин Харкiвської обл., 
українець, освiта вища. Проживав у м. 
Перевальську, вчитель СШ № 1. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1955 роцi.    

КЛИЦОВА-ЮР'ЄВА Зiнаїда Михайлiвна, 
1919 р. народження, смт Верхнiй Нагольчик 
Антрацитiвської мiськради, українка, освiта 
початкова. Проживала в м. Ровеньки, колгоспниця 
к-пу "Червоне полум'я". Постановою Особливої 
наради при МДБ СРСР вiд 11 грудня 1946 року 
вислана за межi України як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Реабiлiтована у 2000 роцi.   

КЛИЧКО Гнат Артемович, 1903 р. 
народження, с. Катеринiвка Маловисковського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Петровське Краснолуцької 
мiськради, електрик цеху № 9 з-ду iм. 
Петровського. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 26 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛIНК Еммануїл Федорович, 1913 р. 
народження, х. Нейгейм, Волгоградський округ, 
Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у кол.с. Цимлянка Бобрикiвської 
сiльради Антрацитiвського р-ну, комiрник к-пу 
"Паркомуна". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
19 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

КЛIПЕН Iван Андрiйович, 1925 р. 
народження, с. Райгородка Ровенського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у смт Бiлокуракине, 
завiдуючий складом райзаготконтори. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ МДБ Луганської обл. 17 березня 
1952 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 10 
червня 1955 року Вiйськовим трибуналом 
Бiломорського вiйськового округу, Росiйська 
Федерацiя, мiру покарання знижено до 5 р. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КЛIХ Герберт Едуардович, 1907 р. 
народження, х. Соколов, Пулинський р-н Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Вiвчарове Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Яковлєва. Донецьким обласним судом 4 березня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

КЛIШИН Петро Георгiйович, 1914 р. 
народження, с. Залiзне Артемiвського р-ну 
Донецької обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, слюсар механiчної 
майстернi тресту "Ворошиловвугiлля". 
Репресований двiчi. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 27 вересня 1935 року засуджений до 5 
р. позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований в обох 
справах у 1965 роцi.    

КЛIЩ Петро Костянтинович, 1894 р. 
народження, с. Вiльховець Звенигородського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Стукалова Балка 
Слов'яносербського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 12 
лютого 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛОВСЬКИЙ Григорiй Львович, 1916 р. 
народження, м. Пирятин Пирятинського р-ну 
Полтавської обл., єврей, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, слюсар артiлi "Гiрничий 
iнструмент". Донецьким обласним судом 28 грудня 
1937 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КЛОКОЛ Василь Степанович, 1920 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 53 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 105 стрiлецької дивiзiї 9 сiчня 1943 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КЛОКОЛ Григорiй Пилипович, 1902 р. 
народження, смт Донецький Кiровської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Донецькому, завiдуючий млином тресту 
"Кiроввугiлля". Арештований 17 липня 1944 року 
за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 10 травня 1945 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл.  Реабiлiтований у 1945 роцi.    

КЛОКОЛ Iван Андрiйович, 1874 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижньому, сторож шахти "Водотресту". 
Вiйськовим трибуналом 261 стрiлецької дивiзiї 5 
лютого 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КЛОКОЛ Iван Андрiйович, 1909 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижньому, селянин-одноосiбник. Арештований 22 
грудня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 16 липня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КЛОКОЛ Йосип Петрович, 1916 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижньому, тимчасово не працював. Арештований 
19 лютого 1943 року за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. В процесi слiдства звинувачення не 
знайшло пiдтвердження. 13 липня 1943 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.    

КЛОНIН Андрiй Васильович, 1897 р. 
народження, х. Глухомановський, Обливський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
рахiвник мiського холодильника. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 18 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 3 березня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    



Назвемо всіх поіменно 
 

 

241

КЛОПОВ Юхим Омелянович, 1898 р. 
народження, с. Арапiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, механiк 
Нижньодуванської МТС. Арештований 29 липня 
1934 року за звинуваченням у шкiдництвi. 2 
листопада 1934 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КЛОЦ Андрiй Васильович, 1886 р. 
народження, к. Нойштутгарт Бердянського р-ну 
Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Красний Колос Ровенькiвської 
мiськради, колгоспник к-пу iм. Комiнтерну. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
19 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

КЛОЦ Василь Васильович, 1882 р. 
народження, к. Нойштутгарт Бердянського р-ну 
Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Красний Колос Ровенькiвської 
мiськради, колгоспник к-пу iм. Комiнтерну. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
31 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

КЛОЦ Єфрем Васильович, 1910 р. 
народження, с. Красний Колос Ровенькiвської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Красному Колосi, тракторист к-пу iм. Комiнтерну. 
Донецьким обласним судом 4 сiчня 1939 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

КЛОЦ Олександр Васильович, 1912 р. 
народження, с. Красний Колос Ровенькiвської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Красному Колосi, колгоспник к-пу iм. Комiнтерну. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

КЛОЧАН Олексiй Силович, 1879 р. 
народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Преображенному, селянин-одноосiбник. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 16 
березня 1930 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КЛОЧАНОВ Терентiй Єгорович, 1887 р. 
народження, с. Ковалiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, механiк шахти № 1-2. Луганським 
обласним судом 19 липня 1941 року засуджений до 
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛОЧКО Володимир Адамович, 1900 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, слюсар новопаровозного 
цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 9 лютого 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

КЛОЧКО Марко Григорович, 1874 р. 
народження, с. Манькiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Манькiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 12 сiчня 1931 
року за звинуваченням у здiйсненнi теракту. 15 
серпня 1932 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КЛОЧКО Микола Маркович, 1917 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, начальник 
хiмслужби 57 залiзничного полку 4 дивiзiї НКВС. 
Арештований 20 лютого 1942 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 26 квiтня 1942 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КЛОЧКО Микола Миколайович, 1898 р. 
народження, с. Красне Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Красному, 
завiдуючий лабораторiєю к-пу "Червоний 
повстанець". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
23 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1956 роцi.    

КЛОЧКО Олександр Петрович, 1895 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Петрiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 30 
вересня 1930 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
30 грудня 1930 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

КЛОЧКО Пантелiй Маркович, 1897 р. 
народження, с. Манькiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Манькiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 квiтня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КЛОЧКО Петро Парамонович, 1885 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Варварiвцi, колгоспник к-пу iм. Чубаря. 
Арештований 24 липня 1937 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КЛОЧКО Пилип Михайлович, 1899 р. 
народження, с. Червонопопiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Кiровську, вибiйник шахти № 100. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 
роцi.    

КЛОЧКОВ Вiктор Харитонович, 1890 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Чорнухиному, робiтник зал.ст. Дебальцеве, 
Донецька обл. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 8 березня 1940 року засуджений до 4 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    
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КЛОЧКОВ Прокiп Семенович, 1894 р. 
народження, с. Будилка Лебединського р-ну 
Сумської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Комiнтерну. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 9 армiї 3 
липня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КЛОЧКОВ Сергiй Омелянович, 1888 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Чорнухиному, робiтник зал.ст. Чорнухине. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 лютого 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 25 березня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КЛОЧКОВА-СМАЛIЙ Марфа Петрiвна, 
1919 р. народження, с. Варварiвка Кремiнського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала у 
Варварiвцi, техпрацiвниця Рубiжанської СШ № 3. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
5 серпня 1944 року вислана за межi України. 
Реабiлiтована у 1990 роцi.    

КЛУБАНЬ Петро Семенович, 1895 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Петрiвцi, старший конюх к-пу iм. Шевченка. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

КЛУБIН Iван Йосипович, 1904 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта вища.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
Луганську, заступник головного iнженера з-ду № 
60. Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу 20 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

КЛУБКОВ Павло Андрiйович, 1888 р. 
народження, смт Станично-Луганське, українець, 
освiта початкова. Проживав у Станично-
Луганському, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 28 лютого 1931 року висланий на 5 
р. за межi України. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1990 i 1960 
роках. 

КЛУБКОВ Пантелiй Iванович, 1909 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
черговий електрик сталеливарного цеху з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Репресований двiчi. 
Арештований 8 грудня 1934 року за звинуваченням 
у шпигунствi. 5 сiчня 1936 року справу припинено 
за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти 
звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
29 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1936 i 1989 роках.   

КЛУННИЙ Роман Самiйлович, 1891 р. 
народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Кудряшiвцi, тесляр Рубiжанського хлiбозаводу. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької 
обл. 24 липня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
21 серпня 1941 року Верховним судом СРСР 
розстрiл замiнено 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КЛУТ Артур Вiльгельмович, 1919 р. 
народження, с. Каролiно-Дермань Новоград-
Волинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Гаврилiвка 
Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу "Шлях до 
соцiалiзму". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛЮГЕ Вiктор Миколайович, 1902 р. 
народження, с. Смолянинове Новоайдарського р-
ну, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. 
Старобiльську, бухгалтер редакцiї районної газети. 
Арештований 4 вересня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 червня 
1942 року справу припинено за смертю пiдслiдного.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КЛЮГЕР Натан Iоахiмович, 1911 р. 
народження, м. Кракiв, Польща, єврей. Проживав у 
м. Антрацитi, вiдкатник шахти № 14. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 1940 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛЮЄВ Леонiд Васильович, 1893 р. 
народження, с-ще зал.ст. Рудня, Тамбовська 
губернiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. 
Лисичанську, начальник зал.ст. Переїзна. 
Арештований 26 серпня 1933 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної диверсiйної органiзацiї. 23 
лютого 1934 року звiльнений пiд пiдписку про 
невиїзд.  Реабiлiтований у 1997 роцi.    

КЛЮЄВ Олексiй Васильович, 1888 р. 
народження, с. Волчиха Чернухiнського р-ну 
Горьковської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Кремiнна, слюсар 
шахти "Кремiнна". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛЮЄВ Семен Якимович, 1911 р. 
народження, кол.с. Лашинiвка Червоножовтневої 
сiльради Станично-Луганського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
чорнороб Iрминського рудника. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 13 квiтня 1933 
року ухвалено постанову про вислання за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛЮЄВА-КЛОПОВСЬКА Олександра 
Олексiївна, 1915 р. народження, м. Свободний 
Далекосхiдного краю, Росiйська Федерацiя, 
українка, освiта середня. Проживала в м. Кремiнна, 
шкiльна вчителька. Луганським обласним судом 15 
травня 1939 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. 23 серпня 1939 року Верховним судом УРСР 
мiру покарання знижено до 5 р. Реабiлiтована у 
1990 роцi.    
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КЛЮКАЛО Гаврило Йосипович, 1895 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Варварiвцi, техпрацiвник Рубiжанського 
мiськкомунгоспу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 25 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 2 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛЮКАЛО Гаврило Павлович, 1893 р. 
народження, с. Затишне Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Затишному, колгоспник к-пу "Комiнтерн". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

КЛЮКАЛО Григорiй Гаврилович, 1918 р. 
народження, с. Червонопопiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав за мiсцем 
народження, тракторист Червонопопiвської МТС. 
Арештований 16 березня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 липня 
1943 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КЛЮКАЛО Микола Сазонович, 1880 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Затишне 
Кремiнського р-ну, пастух примiського 
господарства Рубiжанського хiмкомбiнату. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 2 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 4 
лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛЮКАЛО Олександр Павлович, 1885 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, залiзничний майстер пiщаного кар'єру. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 10 травня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КЛЮКАЛО Семен Тимофiйович, 1912 р. 
народження, с. Червонопопiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Червонопопiвцi, конюх к-пу "Шлях до соцiалiзму". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛЮМПЛЕР Юлiус Францович, 1902 р. 
народження, Чехословаччина, нiмець, освiта 
середня.  На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
с. Брусiвка Бiловодського р-ну, виконроб радгоспу 
"2-а п'ятирiчка". Донецьким обласним судом 8 
травня 1936 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. 22 вересня 1936 року Верховним судом УРСР 
мiру покарання знижено до 5 р.  Реабiлiтований у 
1991 роцi.    

КЛЮС Андрiй Адамович, 1889 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Кiровську, вибiйник шахти № 22. 
Арештований 29 листопада 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. В ходi 
слiдства звинувачення не знайшло пiдтвердження. 
23 лютого 1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.  

КЛЮС Петро Едуардович, 1895 р. 
народження, Польща, українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Мусiївка Мiловського р-ну, директор 
сiльської школи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 13 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

КЛЮСЕНКО Євгенiя Лаврентiївна, 1910 р. 
народження, м. Сiмферополь, Кримська АРСР, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Гiрське 
Первомайської мiськради, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом 261 стрiлецької дивiзiї 2 
сiчня 1942 року засуджена до розстрiлу. Вирок 
виконано 10 сiчня 1942 року. Реабiлiтована у 1991 
роцi.    

КЛЮСЕНКО Iван Олексiйович, 1885 р. 
народження, м. Золоте Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Гiрське 
Первомайської мiськради, iнструктор мiськвно. 
Вiйськовим трибуналом 261 стрiлецької дивiзiї 2 
сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 10 сiчня 1942 року. Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

КЛЮСТЕР (КЛЮСТАР) Омелян (Емiль) 
Адольфович, 1912 р. народження, с. Антонiвка 
Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Калмикiвка 
Старобiльського р-ну, тесляр к-пу iм. Кiрова. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу.  Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

КЛЮСТРАХ Готлiб Карлович, 1883 р. 
народження, с. Каролiно-Дермань Новоград-
Волинського р-ну Житомирської обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с. Байдiвка 
Старобiльського р-ну, столяр к-пу iм. Чапаєва. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1962 роцi.    

КЛЮСТРАХ Олександр Карлович, 1896 р. 
народження, с. Каролiно-Дермань Новоград-
Волинського р-ну Житомирської обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с. Байдiвка 
Старобiльського р-ну, тесляр к-пу iм. Чапаєва. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КЛЮСТРАХ Юлiус Готлiбович, 1887 р. 
народження, с. Каролiно-Дермань Новоград-
Волинського р-ну Житомирської обл., нiмець, 
неписьменний. Проживав у с. Цiлуйкове 
Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу "Правда". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 24 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

КЛЮЧКО Степан Юхимович, 1889 (1897) 
р. народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Великоцьку, 
селянин-одноосiбник. Арештований 26 листопада 
1930 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 20 жовтня 1931 
року з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1997 
роцi.    
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КЛЮЧКО Якiв Лук'янович, 1898 р. 
народження, с. Половинкине Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Iванiвка Антрацитiвського р-ну, токар 
вагоноремонтного пункту зал.ст. Штерiвка. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 19 
червня 1938 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КЛЮЧНИК Мирон Iванович, 1880 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 21 сiчня 1933 
року за звинуваченням у невиконаннi зобов'язань 
по хлiбозаготiвлi. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КЛЮЧНИКОВ Микита Федорович, 1919 р. 
народження, с. Сухий Кут, Краснодарський край, 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, лiсогон шахти 
"Чурилiно-Захiдна". Вiйськовим трибуналом 
Луганського гарнiзону 8 лютого 1946 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1955 роцi.    

КЛЮЧНИКОВ Порфирiй Власович, 1893 р. 
народження, с. Орiхове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в 
Орiховому, конюх. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 25 листопада 1943 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КЛЮШНИК Микола Iванович, 1907 р. 
народження, с. Олександро-Мар'ївка 
П'ятихатського р-ну Днiпропетровської обл. 
Проживав у м. Красний Луч, майстер пiдстанцiї № 
3 "Хрустальна" об'єднання "Доненерго". 
Арештований 25 вересня 1943 року за 
звинуваченням у розголошеннi державної таємницi. 
18 лютого 1944 року виправданий Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 
Реабiлiтований у 1944 роцi.    

КЛЮШНИК Петро Андрiйович, 1895 р. 
народження, с. Стецькiвка Хотiнського р-ну 
Сумської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Кiровську, кочегар лазнi шахти № 
100. Луганським обласним судом 12 квiтня 1946 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КЛЯЙН (КЛАЙН) Юлiус Карлович, 1891 р. 
народження, х. Василiвка, Житомирський р-н 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Шарiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-
пу iм. Сталiна. Донецьким обласним судом 17-19 
квiтня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КЛЯМЕР Адольф Густавович, 1901 р. 
народження, с. Бурякiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Первомайськ Сватiвського р-ну, коваль к-пу 
"Iскра". Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КЛЯТ Август Людвiгович, 1892 р. 
народження, с. Мошанiвка Славутського р-ну 
Вiнницької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, колгоспник к-пу iм. Куйбишева. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 19 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

КЛЯТЧЕНКО (КЛЯЧЕНКО) Григорiй 
Олексiйович, 1907 р. народження, м. Привiлля 
Лисичанської мiськради, українець, освiта 
початкова. Проживав у Привiллi, десятник шахти 
iм. 1 Травня. Арештований 10 листопада 1933 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 
листопада 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

КЛЯТЧЕНКО (КЛЯЧЕНКО) Iван 
Павлович, 1906 р. народження, м. Привiлля 
Лисичанської мiськради, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник 
Лисичанського рудоуправлiння. Репресований 
двiчi. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 18 вересня 1930 року висланий на 3 
р. за межi України. Колегiєю ОДПУ 22 березня 
1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 i 1989 роках. 

КЛЯХIН Леонiд Iванович, 1912 р. 
народження, м. Горлiвка Донецької обл., українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
714 стрiлецького полку 395 стрiлецької дивiзiї. До 
призову проживав у м. Лисичанську. Вiйськовим 
трибуналом 7 кавалерiйського корпусу 29 грудня 
1941 року засуджений до розстрiлу. Страчений 12 
лютого 1942 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КЛЯЧЕНКО Олександр Олексiйович,1909 р. 
народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Днiпропетровську, студент Днiпропетровського 
гiрничого iнституту. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 26 листопада 1936 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КНАУЕР Теодор Готлiбович, 1905 р. 
народження, к. Корнталь Старокаранського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Сiмейкине Краснодонського р-ну, возiй 
вугiлля шахти № 2. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 4 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.    

КНЕЙБ Валентин Едуардович, 1905 р. 
народження, к. Кнейбенгоф Синельникiвського р-
ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Вахрушеве 
Краснолуцької мiськради, монтер шахти № 7-8. 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 20 лютого 1934 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1961 роцi.    
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КНЕЛЬЦ Василь Васильович, 1885 р. 
народження, с. Йосипiвка Магдалинiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, машинiст прокатного 
стану з-ду iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 2 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КНЕЛЬЦ Василь Гаврилович, 1897 р. 
народження, с. Йосипiвка Магдалинiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Комишуваха Попаснянського р-ну, 
конюх к-пу "Червоний гай". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1974 роцi.    

КНЕЛЬЦ Дiтрiх Вiльгельмович, 1895 р. 
народження, с. Йосипiвка Магдалинiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта вища. 
Проживав у м. Алчевську, юрисконсульт з-ду iм. 
Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
18 листопада 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КНИГIН Петро Якович, 1906 р. народження, 
м. Харкiв, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Попасна, завiдуючий гаражем зал.ст. Попасна. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 17 травня 1938 року. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

КНИГIН Якiв Федорович, 1885 р. 
народження, м. Харкiв, українець, освiта середня. 
Проживав у с. Коноплянiвка Бiлокуракинського р-
ну, служитель релiгiйного культу. Постановою 
Особливої "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 12 
березня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1997 роцi.    

КНИШ Володимир Семенович, 1898 (1900) 
р. народження, м. Алчевськ, українець, освiта 
н/середня. Проживав у Алчевську, начальник 
котельно-монтажного цеху коксохiмзаводу № 19. 
Донецьким обласним судом 13 травня 1936 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

КНИШ Микита Миколайович, 1881 р. 
народження, с. Єлизаветiвка Старомлинiвського р-
ну Донецької обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, слюсар шахти № 17. 
Арештований 16 жовтня 1933 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 4 сiчня 1934 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КНИШ Олександр Михайлович, 1904 р. 
народження, с. Вiльхiвцi Чемеровецького р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, 
робiтник з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Арештований 6 листопада 1935 року за 
звинуваченням у шпигунствi. 19 грудня 1935 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КНИШ Тимофiй Пилипович, 1891 р. 
народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, пакувальник з-ду металовиробiв. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР по 
Донецькiй обл. 27 сiчня 1931 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КНИШЕВ Никифор Iллiч, 1913 р. 
народження, с. Плотина Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Плотинi, не працював. Арештований 8 лютого 1942 
року за звинуваченням у тому, що пiд час окупацiї 
служив у полiцiї. 3 липня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КНИШЕНКО Андрiй Омелянович, 1895 р. 
народження, с. Новоохтирка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, не працював. Арештований 12 
вересня 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 3 січня 1944 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. виправданий, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1944 роцi.    

КНИШОВ Василь Костянтинович, 1911 р. 
народження, смт Михайлiвка Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Щотове Антрацитiвської мiськради, конюх 
шахти № 30. Арештований 31 травня 1943 року за 
звинуваченням у приналежностi до агентури 
нiмецької розвiдки. 31 серпня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КНИШОВ Iван Григорович, 1874 р. 
народження, смт Станично-Луганське, українець, 
освiта початкова. Проживав у с. Верхнiй Мiнченок 
Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28 
лютого 1931 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КНИШОВА Єфросинiя Семенiвна, 1910 р. 
народження, м. Луганськ, українка, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживала 
в м. Первомайську, робiтниця їдальнi шахти № 4-5 
"Сокологорiвка". Арештована 4 лютого 1942 року 
за звинуваченням у приналежностi до агентури 
нiмецької розвiдки. 12 квiтня 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

КНIСС Олександр Олександрович, 1915 р. 
народження, с. Шендорф Краснокутського кантону 
АРСР Нiмцiв Поволжя, нiмець, освіта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, тимчасово не 
працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 
листопада 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КНIТЛЕР Юлiус Карлович, 1894 р. 
народження, с. Островок Володарського р-ну 
Київської обл., нiмець, неписьменний. Проживав у 
с. Бабичеве Троїцького р-ну, вантажник 
маслозаводу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
30 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 

246 

КНОР Адам Валентинович, 1909 р. 
народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньотузловому, тракторист к-пу "Роте Фане". 
Донецьким обласним судом 16 сiчня 1939 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

КНОР (КНОРР) Адам Матвiйович, 1908 р. 
народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньотузловому, тракторист к-пу "Роте Фане". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

КНОР Андрiй Кiндратович, 1901 р. 
народження, с. Новокраснiвка Люксембурзького р-
ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, вантажник з-ду iм. 
Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

КНОР Андрiй Якович, 1890 р. народження, 
с. Новокраснiвка Люксембурзького р-ну Донецької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт 
Софiївський Краснолуцької мiськради, робiтник 
шахти № 21. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КНОР (КНОРР) Генрiх Михайлович, 1886 
р. народження, к. Грiнталь Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Верхньотузлове Свердловської мiськради, 
колгоспник к-пу "Роте Фане". Репресований двiчi. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 11 
липня 1932 року ухвалено постанову про вислання 
на 3 р. за межi України. 4 грудня 1937 року 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 
1961 роках. 

КНОР Георгiй Якович, 1892 р. народження, 
с. Кузнецiвка Люксембурзького р-ну Донецької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт 
Софiївський Краснолуцької мiськради, клiтьовий 
шахти № 10. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
23 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КНОР Iван Георгiйович, 1912 р. 
народження, Донецька обл., нiмець, освiта 
н/середня. Проживав у с. Верхньотузлове 
Свердловської мiськради, завiдуючий хатою-
лабораторiєю к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

КНОР Iван Матвiйович, 1909 р. 
народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньотузловому, комбайнер к-пу "Роте Фане". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 березня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1964 роцi.    

КНОР (КНОРР) Матвiй Матвiйович, 1893 
р. народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньотузловому, ветсанiтар к-пу "Роте Фане". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 21 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

КНОР Павло Михайлович, 1913 р. 
народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньотузловому, завiдуючий хатою-
лабораторiєю к-пу "Роте Фане". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 25 березня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 
роцi.    

КНОР (КНОРР) Пилип Iванович, 1892 р. 
народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньотузловому, колгоспник к-пу "Роте Фане". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

КНОР Пилип Михайлович, 1903 р. 
народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньотузловому, колгоспник к-пу "Роте Фане". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

КНОРР Адам Андрiйович (Генрiхович), 
1917 р. народження, с. Верхньотузлове 
Свердловської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у Верхньотузловому, тракторист к-пу 
"Роте Фане". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
20 сiчня 1943 року визнаний соцiально 
небезпечним елементом i засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1965 роцi.    

КНОРР Адам Михайлович, 1888 р. 
народження, с. Клейнвейшер Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Верхньотузлове Свердловської мiськради, возiй 
шахти № 15. Репресований тричi. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 11 липня 1932 
року ухвалено постанову про вислання на 3 р. за 
межi України. Спецколегiєю Донецького обласного 
суду 2 липня 1936 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 18 вересня 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 
i 1960 роках. 

КНОРР Валентин Iванович, 1886 р. 
народження, к. Грiнталь Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Верхньотузлове Свердловської мiськради, 
тесляр к-пу "Роте Фане". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 21 листопада 1942 року визнаний 
соцiально небезпечним елементом i засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

КНОРР Георгiй Кiндратович, 1884 р. 
народження, к. Грiнталь Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Верхньотузлове Свердловської мiськради, 
колгоспник к-пу ім. XVII партз’їзду. Постановою 
Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 11 
липня 1932 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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КНОРР Георгiй Матвiйович, 1916 р. 
народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта середня. Проживав у 
Верхньотузловому, завiдуючий початковою 
школою. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 
листопада 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1964 роцi.    

КНОРР Iван Георгiйович, 1906 р. 
народження, с. Маринiвка Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, возiй шахти № 30 
"Михайлiвка". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КНОРР Iван Iванович, 1895 р. народження, 
к. Грiнталь Марiупольського р-ну Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Верхньотузлове Свердловської мiськради, 
колгоспник к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

КНОРР Отто Емiльович, 1904 р. 
народження, Нiмеччина, нiмець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Лисичанську, слюсар 
рудоремзаводу. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 4 листопада 1937 року висланий за 
межi СРСР. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КНОРР Пилип Адамович, 1908 р. 
народження, с. Макарово Родiоново-
Несвєтайського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Верхньотузлове Свердловської мiськради, 
ветсанiтар к-пу "Роте Фане". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року визнаний 
соцiально небезпечним елементом i засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

КНОРР Рейнгольд Георгiйович, 1913 р. 
народження, к. Грiнталь Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Верхньотузлове Свердловської мiськради, 
колгоспник к-пу "Роте Фане". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

КНОРР Франц Георгiйович, 1922 р. 
народження, к. Грiнталь Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта н/середня. Проживав 
у с. Зеленопiлля Свердловської мiськради, вагар к-
пу "Роте Бауер". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 21 листопада 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1961 роцi.    

КНЯЗЄВ Iван Сергiйович, 1920 р. 
народження, с. Благодать Касторенського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Провалля 
Свердловської мiськради, робiтник держконезаводу 
№ 144. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 4 жовтня 1950 року засуджений до 25 р. 
позбавлення волi. 22 лютого 1955 року Вiйськовим 
трибуналом Київського вiйськового округу вирок 
скасовано, справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1955 роцi.    

КНЯЗЄВ Максим Петрович, 1899 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Чабанiвка Новоайдарського р-ну, селянин-
одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 21 лютого 1932 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КНЯЗЄВ Олексiй Петрович, 1907 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, вибiйник шахти "Червоний гiрник". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КНЯЗЄВ Павло Фiрсович, 1898 р. 
народження, х. Молокановський, Волгоградська 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Ленiнське 
Свердловської мiськради, робiтник кар'єру 
залiзничного роз'їзду Валянiвський. Луганським 
обласним судом 13 жовтня 1936 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

КНЯЗЄВ Панас Iванович, 1905 р. 
народження, х. Молокановський, Волгоградська 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Антрацитi, робiтник 
шахти № 1-1-бiс. Луганським обласним судом 13 
жовтня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КНЯЗЄВ Петро Матвiйович, 1910 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiловодську, робiтник 
млина. Спецколегiєю Донецького обласного суду 
23 грудня 1936 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КНЯЗЄВ Петро Якович, 1881 р. народження, 
х. Верхньорубiжний, Нижньочирський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Щотове Антрацитiвської мiськради, конюх шахти 
№ 28-29. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КНЯЗЄВ Якiв Петрович, 1915 р. 
народження, х. Верхньорубiжний, Нижньочирський 
р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, лебiдчик шахти № 28-29. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 29 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

КНЯЗЬКОВ Василь Юхимович, 1925 р. 
народження, с. Тереховка Дмитровського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, учень 
бурильника шахти № 2-9. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Донецької обл. 13 липня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    
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КОБА Василь Андрiйович, 1906 р. 
народження, Глубокинський р-н Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Новоселiвка Слов'яносербського р-
ну, машинiст паровоза депо Сентянiвка. 
Арештований 20 листопада 1937 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 червня 
1939 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОБА Єгор Iванович, 1912 р. народження, с. 
Троїцьке Попаснянського р-ну, українець, освiта 
н/середня. Проживав у м. Попасна, слюсар 
вагоноремонтного з-ду. Арештований 6 липня 1941 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30 
липня 1941 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОБА Сергiй Петрович, 1908 р. 
народження, Красноградський р-н Харкiвської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, вантажник кар'єру "Нерудсталь". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

КОБЕЛЬКОВ Iван Михайлович, 1902 р. 
народження, с. Мокра Ольховка Неткачевського р-
ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Зоринськ Перевальського р-ну, слюсар шахти 
"Никанор". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОБЕЛЯЦЬКИЙ Микола Iванович, 1880 р. 
народження, с. Новомар'ївка Попаснянського р-ну 
(згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
українець, неписьменний. Проживав за мiсцем 
народження, селянин-одноосiбник. 1 листопада 
1932 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд –  
звинувачувався у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 5 сiчня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
пiдписку про невиїзд анульовано. Реабiлiтований у 
1933 роцi.    

КОБЕЛЯЦЬКИЙ Олександр 
Олександрович (Олексiйович), 1898 р. 
народження, м. Кiровськ, українець, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, iнтендант 3-го рангу, 
начальник аптеки 390 запасного стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 10 запасної 
стрiлецької бригади 19 липня 1942 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1996 роцi.    

КОБЕРСЬКА Анна Карлiвна, 1903 р. 
народження, м. Iзяслав Вiнницької обл., полька, 
освiта початкова. Проживала в с. Морозiвка 
Мiловського р-ну, колгоспниця к-пу iм. XVII 
партз'їзду. Арештована 29 жовтня 1937 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

КОБЕРСЬКИЙ Мар'ян Францович, 1887 р. 
народження, м. Iзяслав Вiнницької обл., поляк, 
освiта початкова. Проживав у с. Морозiвка 
Мiловського р-ну, колгоспник к-пу iм. XVII 
партз'їзду. Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОБЕРШТЕЙН Густав Готлiбович, 1895 р. 
народження, с. Пулино-Гута 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.    

КОБЕРШТЕЙН Фрiдрiх Готлiбович, 1882 
р. народження, с. Пулино-Гута Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Калiнiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
15 липня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОБЕЦЬ Андрiй Спиридонович, 1903 р. 
народження, с. Артюхiвка, Чернiгiвська обл., 
українець, освiта н/вища. Проживав у с-щi 
Свiтличне Краснодонської мiськради, завiдуючий 
плановим вiддiлом райуправлiння тресту 
"Донбаспiвнiчдонвод". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 травня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

КОБЕЦЬ Андрiй Филимонович, 1907 р. 
народження, с-ще Червона Дiброва Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Червонiй Дiбровi, робiтник Петрiвського лiсгоспу. 
Арештований 16 липня 1932 року за звинуваченням 
у здiйсненнi терористичного акту. 11 листопада 
1932 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОБЕЦЬ Гнат Костянтинович, 1880 р. 
народження, с. Черемушна Валкiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Червона Дiброва Кремiнського р-
ну, лiсоруб Петрiвського лiсгоспу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 4 лютого 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОБЕЦЬ Iван Тимофiйович, 1908 р. 
народження, м. Слов'янськ Донецької обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Червона Дiброва Кремiнського р-ну, без певних 
занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОБЕЦЬ Микола Кузьмич, 1915 р. 
народження, с. Борисовка Борисовського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
робiтник на будiвництвi лiкарнi. Арештований 20 
липня 1935 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 6 вересня 1935 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1935 роцi.    
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КОБЕЦЬ Олександр Гнатович, 1907 р. 
народження, с-ще Червона Дiброва Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Червонiй Дiбровi, селянин-одноосiбник. 
Арештований 7 липня 1932 року за пiдозрою у 
здiйсненнi терактiв. У ходi слiдства злочинна 
дiяльнiсть не доведена. 23 серпня 1932 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.    

КОБЕЦЬ Полiкарп Петрович, 1911 р. 
народження, Бiлокуракинський р-н, українець, 
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, 
селянин-одноосiбник. Постановою Судової 
„трійки” при Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 жовтня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КОБЕЦЬ Тимофiй Костянтинович, 1868 р. 
народження, с. Черемушна Валкiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Червона Дiброва Кремiнського р-
ну, без певних занять. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОБЗАР Василь Iванович, 1909 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 1120 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 333 
стрiлецької дивiзiї 29 квiтня 1943 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

КОБЗАР Василь Микитович, 1884 р. 
народження, с. Колядiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, тесляр будiвельного кооперативу 
"Iскра". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОБЗАР Григорiй Йосипович, 1914 р. 
народження, с. Очеретувате Семенiвського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у смт Лозно-Олександрiвка 
Бiлокуракинського р-ну, механiк МТС. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 11 
серпня 1944 року засуджений до 15 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КОБЗАР Григорiй Михайлович, 1915 р. 
народження, с. Стара Дертевка Кондольського р-ну 
Пензенської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта середня. Проживав у м. Луганську, бухгалтер 
млинкомбiнату № 7. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 липня 1944 року визнаний 
соцiально небезпечним елементом i засуджений до 
3 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОБЗАР Панас Пилипович, 1904 р. 
народження, с. Нагорнiвка Бiлопiльського р-ну 
Сумської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, помiчник головного 
механiка шахти iм. Паризької комуни. 
Арештований 21 квiтня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 28 березня 1939 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОБЗАР Семен Юхимович, 1885 (1901) р. 
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта 
середня. Проживав у Старобiльську, бухгалтер 
райвiддiлу соцзабезпечення. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 16 
жовтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КОБЗАР Степан Iванович, 1891 р. 
народження, с. Веселогорiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Веселогорiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 29 
квiтня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОБЗЄВ Iван Васильович, 1898 р. 
народження, с. Руда Жванецького р-ну Кам'янець-
Подiльської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОБЗЄВ Iван Семенович, 1907 р. 
народження, с. Кургановка Єлецького р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
робiтник коксохiмзаводу. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КОБЗIЙ Данило Павлович, 1883 р. 
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Зимогiр'ї, 
крiпильник шахти Луганського мiськкомунгоспу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 16 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

КОБЗIЙ Iван Маркович, 1894 р. 
народження, м. Харкiв, українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
техпрацiвник райвiддiлу народної освiти. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

КОБЗIН Iван Потапович, 1887 р. 
народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, 
росiянин, освiта н/середня. Проживав у м. 
Антрацитi, десятник шахти 1-1-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 11 жовтня 
1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

КОБЗIНА Зiнаїда Антонiвна, 1919 р. 
народження, с-ще шахти № 6 "Капiтальна", 
Донецька обл., росiянка, освiта середня. Проживала 
в с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, шкiльна 
вчителька. Вiйськовим трибуналом 87 стрiлецької 
дивiзiї 13 травня 1943 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.    

КОБИЛЄВ Леонтiй Давидович, 1886 р. 
народження, с. Денежникове Новоайдарського р-
ну, росiянин, неписьменний. Проживав у 
Денежниковому, селянин-одноосiбник. 
Арештований 29 жовтня 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 
листопада 1930 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    
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КОБИЛКА Петро Максимович, 1897 р. 
народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоiванiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 
травня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОБИЛКIН Iван Iллiч, 1907 р. народження, 
с. Поддубне Михайловського р-ну Воронезької 
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник 
вагоноремонтного пункту зал.ст. Луганськ. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 28 
липня 1938 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОБИЛКIН Павло Миколайович, 1907 р. 
народження, м. Торопець Калiнiнської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. 
Луганську, не працював. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 31 травня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КОБИЛКIНА Євдокiя Герасимiвна, 1917 р. 
народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, 
росiянка, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 439 батальйону аеродромного 
обслуговування. Вiйськовим трибуналом 34 району 
авiацiйного базування 6 сiчня 1943 року засуджена 
до 8 р. позбавлення волi. 31 сiчня 1943 року тим же 
органом вирок скасовано, справу направлено на 
новий розгляд. 22 травня 1943 року виправдана 
Вiйськовим трибуналом Грозненського гарнiзону, 
Чечено-Iнгуська АРСР, Росiйська Федерацiя. 
Реабiлiтована у 1943 роцi.  

КОБИЛКО Федiр Максимович, 1894 р. 
народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоiванiвцi, машинiст пiдйому шахти "Никанор". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1964 роцi.    

КОБИЛЬЧЕНКО Микола Пилипович, 1912 
р. народження, с. Рибiнськi Буди Обоянського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Енгельсове 
Краснодонської мiськради, кухар їдальнi № 18. 
Вiйськовим трибуналом 33 району авiацiйного 
базування 26 квiтня 1942 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КОБИЛЯНСЬКИЙ Станiслав Йосипович, 
1887 р. народження, с. Мокрець Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с. Третякiвка Бiловодського р-ну, сторож к-пу 
"Заповiт Ленiна". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОБИЛЯЦЬКИЙ (КОБЕЛЯЦЬКИЙ) 
Василь Павлович, 1911 р. народження, м. Сватове, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Верхня 
Дуванка Сватiвського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 8 липня 1932 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОБИЛЯЦЬКИЙ (КОБЕЛЯЦЬКИЙ) 
Дмитро Юхимович, 1900 р. народження, с. 
Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Пiдгорiвцi, селянин-
одноосiбник. Постановою Судової "трiйки" при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 жовтня 1931 року 
заборонено на 3 р. проживання  в Українi i в рядi 
областей Росiйської Федерацiї. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КОБИЛЯЦЬКИЙ Павло Сидорович, 1888 
р. народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Верхня Дуванка 
Сватiвського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 8 липня 1932 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОБИШЕВ Іван Прокопович, 1898 р. 
народження, Матвєєво-Курганський р-н 
Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин, 
освіта початкова. Проживав у м. Міусинську 
Краснолуцької міськради, рахівник контори шахти 
№ 31. Судовою „трійкою” при Колегії ДПУ УРСР 
21 січня 1933 року засуджений до розстрілу. 
Реабілітований у 1966 році. 

КОБИШЕВ Прокiп Iванович, 1871 р. 
народження, х. Русько-Денисово, Матвєєво-
Курганський р-н Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росіянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Мiусинську Краснолуцької мiськради, возiй 
Штердресу. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1966 роцi.    

КОБИЩЕНКО Ганна Семенiвна, 1882 р. 
народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українка, неписьменна. Без певного мiсця 
проживання i занять. Арештована 5 сiчня 1936 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 
Виправдана рiшенням Лiнiйного суду Пiвнiчно-
Донецької залiзницi вiд 26-27 березня 1936 року. 
Реабiлiтована у 1936 роцi.    

КОБЛУЧКО Петро Леонтiйович, 1897 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мiусинську, кочегар Штердресу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КОБРIНСЬКИЙ Лев Михайлович, 1889 р. 
народження, с. Глодоси, Одеська обл., єврей, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, бригадир 
швейної фабрики. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 21 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОБУШКIН Тимофiй Кузьмич, 1899 р. 
народження, кол.с. Троїцьке Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий саперного взводу 1035 стрiлецького полку. 
Вiйськовим трибуналом 280 стрiлецької дивiзiї 11 
жовтня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    
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КОБЦЕВ (КОБЦОВ) Вадим Iванович, 1916 
р. народження, с. Гришине Красноармiйського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Рубiжне, студент Рубiжанського 
хiмiко-технологiчного iнституту. Арештований 17 
лютого 1936 року за звинуваченням в 
недоносительствi. 14-15 березня 1936 року 
виправданий Донецьким обласним судом.  
Реабiлiтований у 1936 роцi.    

КОБЦЕВ Гнат Андрiйович, 1903 р. 
народження, с. Третякiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Третякiвцi, рахiвник к-пу "Червоний Яр". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1969 роцi.    

КОБЦЕВ Михайло Якович, 1913 р. 
народження, х. Молокановський, Нижньочирський 
р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Михайлiвка Ровенькiвської мiськради, 
наваловiдбiйник шахти № 35. Арештований 1 
листопада 1935 року за пiдозрою у намiрi здiйснити 
терористичний акт. 29 грудня 1935 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.    

КОБЦЕВ Пилип Никифорович, 1888 р. 
народження, кол.х. Гнидiвка Попiвської сiльради 
Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Данилiвка Бiловодського 
р-ну, сторож конезаводу № 63 iм. Постишева. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 серпня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЕВИЧ Степан Давидович, 1904 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник сталеливарного 
цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КОВАЛЕВСЬКА (БЕЙНЕР) Олександра 
Гнатiвна, 1910 р. народження, х. Цигель, 
Дрисенський р-н Полоцької обл., Бiлорусь, 
бiлоруска, освiта початкова. Проживала в м. 
Луганську, вiльнонаймана робiтниця 
евакогоспiталю № 6001. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 12 вересня 1944 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1964 роцi.    

КОВАЛЕВСЬКИЙ Аполлон 
Олександрович, 1876 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. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КОВАЛЕВСЬКИЙ Василь Якович, 1900 р. 
народження, м. Свердловськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Ровеньки, електрик 
Центральних електромеханiчних майстерень тресту 
"Свердловвугiлля". Репресований двiчi. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 26 жовтня 1936 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 23 грудня 
1950 року Особливою нарадою при МДБ СРСР 
ухвалено постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1964 роках.   

КОВАЛЕВСЬКИЙ Гаврило Кузьмич, 1902 
р. народження, с. Межирiч Лебединського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Свердловську, десятник шахти № 
14-17. Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 
жовтня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

КОВАЛЕВСЬКИЙ Григорій Васильович, 
1905 р. народження, с. Антонівка Кіяшківського р-
ну Полтавської обл., українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, робітник шахти № 16 
„Известия”. „Трійкою” УНКВС по Донецькій обл. 
23 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волі. Реабілітований у 1960 році.    

КОВАЛЕВСЬКИЙ Iван Мусiйович, 1894 р. 
народження, с. Розсохувате Маркiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у 
Розсохуватому, селянин-одноосiбник. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 28 
грудня 1940 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 1 березня 1941 року. Реабiлiтований у 
1996 роцi.    

КОВАЛЕВСЬКИЙ Iван Олександрович, 
1890 р. народження, с. Чухелi Базалiйського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Передiльське Станично-Луганського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Фрунзе. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 19 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 
року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЕВСЬКИЙ Микита Тимофiйович, 
1903 р. народження, с. Микуличi Шум'яцького р-ну 
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Краснодонi, 
начальник дiльницi шахти № 9. Вiйськовим 
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.    

КОВАЛЕВСЬКИЙ Микола 
Климентiйович, 1899 р. народження, Польща, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, майстер паровозного цеху хiмкомбiнату. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КОВАЛЕВСЬКИЙ Михайло Оврамович, 
1896 р. народження, с. Великоцьк Мiловського р-
ну, освiта початкова. Проживав у Великоцьку, 
селянин-одноосiбник. Арештований 26 листопада 
1930 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. Рiшення у справi 
немає. Реабiлiтований у 1997 роцi.    
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КОВАЛЕВСЬКИЙ Олександр 
Марцелович, 1886 р. народження, Польща, поляк, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, токар 
лiжкової фабрики. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 17 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 8 грудня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КОВАЛЕВСЬКИЙ Петро Йосипович, 1898 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, вантажник зал.ст. 
Алчевськ. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 21 
лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЕВСЬКИЙ Петро Мефодiйович, 
1880 р. народження, с. Бобрикове Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Бокове-Платове Антрацитiвської мiськради, сторож 
шахти № 23-25. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КОВАЛЕВСЬКИЙ Прокiп Iванович, 1919 
р. народження, с. Розсохувате Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Розсохуватому, швець-кустар. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 28 
грудня 1940 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 1 березня 1941 року. Реабiлiтований у 
1996 роцi.    

КОВАЛЕВСЬКИЙ Юрiй Гаврилович, 1892 
р. народження, смт Золочiв Золочiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта вища. Проживав 
у м. Попасна, викладач курсової мережi 
вагоноремонтного з-ду. Арештований 24 квiтня 
1935 року за звинуваченням в антирадянських 
висловлюваннях. 4 грудня 1935 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КОВАЛЕНКО Агрипина Олексiївна, 1905 
р. народження, с. Ями Троїцького р-ну, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, не 
працювала. Арештована 19 березня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 квiтня 
1942 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована 
у 1994 роцi.    

КОВАЛЕНКО Андрiй Антонович, 1901 р. 
народження, смт Штерiвка Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Штерiвцi, комiрник матерiального магазину з-ду № 
59. Репресований двiчi. Арештований 18 листопада 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 31 сiчня 1934 року справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 7 вересня 1937 року засуджений до 10 р. 
побавлення волi. 13 вересня 1939 року слiдчою 
частиною УНКВС по Луганськiй обл. рiшення 
скасовано, справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у 1934 i 1939 
роках. 

КОВАЛЕНКО Андрiй Гнатович, 1911 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, возій артiлi "Металiст". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

КОВАЛЕНКО Андрiй Григорович, 1894 р. 
народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижнiй Дуванцi, завгосп селищної школи. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1963 роцi.    

КОВАЛЕНКО Антон Кузьмич, 1891 р. 
народження, кол.с. Веселеньке Миколаївської 
сiльради Станично-Луганського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, 
свердлувальник Луганського з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Донецьким обласним судом 29 липня 
1935 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 11 
вересня 1935 року Верховним судом УРСР мiру 
покарання знижено до 3 р.  Реабiлiтований у 1966 
роцi.    

КОВАЛЕНКО Антонiна Семенiвна, 1904 р. 
народження, м. Новочеркаськ Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, неписьменна. Проживала в с. 
Дякове Антрацитiвського р-ну, монахиня. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 21 сiчня 1930 року визнана соцiально 
небезпечним елементом i вислана за межi України. 
Реабiлiтована у 1989 роцi.    

КОВАЛЕНКО Василь Максимович, 1898 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник мартенiвського цеху з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Донецьким обласним судом 
28 серпня 1935 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КОВАЛЕНКО Василь Федотович, 1896 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, селянин-
одноосiбник. Арештований 14 сiчня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 
березня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВАЛЕНКО Галина Максимiвна, 1893 р. 
народження, м. Артемiвськ Донецької обл., 
українка, освiта середня. Проживала в смт Успенка 
Лутугинського р-ну, художнiй керiвник клубу. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 жовтня 
1943 року засуджена до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

КОВАЛЕНКО Ганна Iванiвна, 1893 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Новомикiльському, без певного мiсця роботи. 
Луганським обласним судом 18 липня 1946 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1990 роцi.    
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КОВАЛЕНКО Гнат Венедиктович, 1896 р. 
народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Круглому, 
селянин-одноосiбник. 7 березня 1930 року 
вiдiбрано пiдписку про невиїзд – звинувачувався в 
антирадянськiй агiтацiї. 12 березня 1930 року 
справу припинено, пiдписку анульовано, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

КОВАЛЕНКО Григорiй Антонович, 1883 р. 
народження, смт Райгородок Слов'янського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, десятник шахти № 1-бiс. 
Репресований двiчi. Арештований 12 лютого 1931 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 30 квiтня 1931 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. 29 листопада 1937 року 
Судовою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 2 серпня 
1939 року постановою УНКВС по Луганськiй обл. 
вирок скасовано, справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований в обох справах у 1994 
році. 

КОВАЛЕНКО Данило Антонович, 1883 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Петрiвцi, колгоспник к-пу iм. Комiнтерну. 
Арештований 12 березня 1933 року за 
звинуваченням у розвалi колгоспу. 4 червня 1933 
року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв 
для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВАЛЕНКО Данило Олександрович, 
1898 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Вiйськовослужбовець, рядовий 159 
стрiлецької дивiзiї 26 армiї. Арештований 4 грудня 
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 19 сiчня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю складу злочину. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

КОВАЛЕНКО Дем'ян Костянтинович, 1876 
р. народження, с. Яблучне Охтирського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, 
ремонтний робiтник зал.ст. Родакове. Арештований 
25 грудня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 1 квiтня 1933 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

КОВАЛЕНКО Дмитро Анатолiйович, 1896 р. 
народження, м. Алчевськ, українець, освiта 
середня.  На час арешту член ВКП(б). Вiйськово-
службовець, командир 315 стрiлецького полку 105 
стрiлецької дивiзiї. Арештований 20 червня 1938 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 28 травня 1940 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1940 роцi.    

КОВАЛЕНКО Дмитро Семенович, 1903 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новомикiльському, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 19 квiтня 1932 року 
висланий на 3 р. за межi України. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 21 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.    

КОВАЛЕНКО Дмитро Сергiйович, 1886 р. 
народження, с. Заводянка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Заводянцi, 
сторож к-пу "Червоний колос". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 2 лютого 1944 року 
ухвалено постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КОВАЛЕНКО (КОВАЛЕНКОВА) Євгенiя 
Сергiївна, 1908 р. народження, с. Новокраснянка 
Кремiнського р-ну, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в м. Рубiжне, не працювала. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 37 армiї 
8 липня 1942 року засуджена до розстрiлу. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Дагестанської АРСР 3 липня 1947 року з-пiд варти 
звiльнена. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

КОВАЛЕНКО Євдокiя Василiвна, 1922 р. 
народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-
ну, українка, освiта середня. Проживала в м. 
Харковi, студентка Харкiвського iнженерно-
економiчного iнституту. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 жовтня 1943 року засуджена до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1966 роцi.    

КОВАЛЕНКО Єфросинiя Семенiвна, 1892 р. 
народження, Харкiвська обл., українка, освiта 
початкова. Проживала в кол.с. Чубарiвка 
Попаснянського р-ну, без певних занять. 
Донецьким обласним судом 13 березня 1939 року 
засуджена до 7 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 
1992 роцi.    

КОВАЛЕНКО Iван Гнатович, 1909 р. 
народження, м. Алчевськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, командир 
вiддiлення 120 полку. Вiйськовим трибуналом 69 
стрiлецької дивiзiї 24 липня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

КОВАЛЕНКО Iван Захарович, 1879 р. 
народження, с. Селидiвка Селидiвської мiськради 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Суходiл Слов'яносербського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 квiтня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КОВАЛЕНКО Iван Михайлович, 1903 р. 
народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, 
українець, освiта середня.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у с. Закотне Новопсковського р-
ну, рахiвник к-пу iм. Молотова. Арештований 15 
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.    
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КОВАЛЕНКО Iван Павлович, 1888 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. 
Проживав у Луганську, автомеханiк з-ду 
Наркомату шляхiв. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 22 лютого 1939 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЕНКО Iван Платонович, 1910 р. 
народження, с. Броварки Градизького р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий мотострiлецького 
батальйону 54 танкової бригади. До призову в 
армiю проживав у м. Краснодонi. Вiйськовим 
трибуналом 12 армiї 29 травня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВАЛЕНКО Iван Прокопович, 1886 р. 
народження, кол.с. Плакидине Кам’янської 
сільради Лутугинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав за місцем народження, 
десятник 6 буддiльницi 130 кiлометру Пiвнiчно-
Донецької залiзницi. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 20 квiтня 1933 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.   

КОВАЛЕНКО Iван Якович, 1882 р. 
народження, с. Корочка Скороднянського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, без 
певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

КОВАЛЕНКО Iлля Леонтiйович, 1893 р. 
народження, м. Первомайськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Первомайську, iнспектор по 
збагаченню вугiлля шахти "Сокологорiвка". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 23 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.    

КОВАЛЕНКО Iлля Панасович, 1898 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, слюсар 
маслозаводу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЕНКО Iрина Карпiвна, 1907 р. 
народження, с. Грушiвка Апостолiвського р-ну 
Миколаївської обл., українка, неписьменна. 
Проживала в м. Алчевську, не працювала. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 5 серпня 
1944 року ухвалено постанову про вислання за межi 
України як члена сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини.  Реабiлiтована 
у 1990 роцi.    

КОВАЛЕНКО (КОВАЛЕНКОВА) Iрина 
Пилипiвна, 1888 р. народження, м. Стаханов, 
українка, неписьменна. Проживала в м. Алчевську, 
домогосподарка. Луганським обласним судом 18 
квiтня 1939 року засуджена до 1 р. 6 м-цiв 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.    

КОВАЛЕНКО Калиник Пантелiйович, 
1877 р. народження, м. Чигирин Київської губернiї, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, рахiвник зал.ст. Родакове. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 28 
лютого 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЕНКО Катерина Iванiвна, 1923 р. 
народження, с. Новоолександрiвка Попаснянського 
р-ну, українка, освiта н/середня. Проживала в 
Новоолександрiвцi, тимчасово не працювала. 
Арештована 10 лютого 1942 року за звинуваченням 
у шпигунствi. У зв'язку з воєнним станом була 
етапована углиб країни. 24 серпня 1948 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

КОВАЛЕНКО Костянтин Михайлович, 
1886 р. народження, смт Георгiївка Лутугинського 
р-ну, українець, неписьменний. Проживав у с. 
Ленiнське Лутугинського р-ну, сторож пiдсобного 
радгоспу Луганського мiськкомунгоспу. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 5 червня 1942 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВАЛЕНКО Кузьма Петрович, 1898 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, колгоспник к-
пу iм. Петровського. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

КОВАЛЕНКО Марiя Омелянiвна, 1899 р. 
народження, с. Раївка Слов'яносербського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Луганську, домогосподарка. Арештована 31 травня 
1944 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 21 лютого 1945 року справу припинено за 
смертю пiдслiдної. Реабiлiтована у 1997 роцi.    

КОВАЛЕНКО Микита Андрiйович, 1888 р. 
народження, смт Троїцьке, українець. Проживав у 
Троїцькому, швець райпромкомбiнату. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 19 квiтня 1944 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЕНКО Микола Гнатович, 1902 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Петрiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 19 лютого 1932 року висланий на 3 р. за 
межi України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1963 
i 1989 роках. 

КОВАЛЕНКО Микола Григорович, 1919 р. 
народження, с. Рафайлiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 181 полку. Вiйськовим трибуналом 291 
стрiлецької дивiзiї 13 червня 1942 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.    
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КОВАЛЕНКО Микола Iванович, 1909 р. 
народження, кол.с. Солодке Нижньопокровської 
сiльради Старобiльського р-ну, українець, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
за мiсцем народження, голова к-пу iм. Чубаря. 
Арештований 23 сiчня 1933 року за звинуваченням 
у шкiдництвi та саботажi. 26 квiтня 1933 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    

КОВАЛЕНКО Михайло Захарович, 1886 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, помiчник касира зал.ст. Рубiжне. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 26 лютого 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЕНКО Михайло Iсайович, 1911 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 709 
гаубичного полку. Вiйськовим трибуналом 48 
танкової дивiзiї 29 стрiлецького корпусу 23 серпня 
1941 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1997 роцi.    

КОВАЛЕНКО Михайло Оврамович, 1897 р. 
народження, кол.с. Солодке Нижньопокровської 
сiльради Старобiльського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 23 сiчня 1931 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КОВАЛЕНКО Михайло Пилипович, 1906 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiловодську, колгоспник к-
пу iм. Iллiча. Народним судом Бiловодського р-ну 1 
липня 1932 року засуджений до 4 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЕНКО Михайло Харитонович, 1911 
р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, грубник у школi. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

КОВАЛЕНКО-IЛЬЧЕНКО Надiя 
Андрiївна, 1918 р. народження, смт Iванiвка 
Антрацитiвського р-ну, українка, освiта початкова. 
Проживала в Iванiвцi, реєстратор селищної Ради. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 17 серпня 1944 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1991 роцi.    

КОВАЛЕНКО Нiна Панасiвна, 1924 р. 
народження, м. Первомайськ, українка, освiта 
н/середня. Проживала в м. Луганську, слухачка 
курсiв будiвельних десятникiв Луганської 
рембудконтори. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 4 серпня 1945 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1991 роцi.    

КОВАЛЕНКО Олександр Iванович, 1903 
(1904) р. народження, м. Харкiв, росiянин, освiта 
середня. Проживав у с. Олексiївка Новоайдарського 
р-ну, механiк Олексiївської МТС. Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР 15 сiчня 1938 року 
засуджений до 12 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

КОВАЛЕНКО Олексiй Васильович, 1896 р. 
народження, с. Нiкiтовка, Воронезька обл., 
Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, сторож парку 
культури Пiвнiчдондресу. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1968 роцi.    

КОВАЛЕНКО Олексiй Семенович, 1908 р. 
народження, с. Борисово Грайворонського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта середня. Проживав у м. Попасна, майстер 
вагоноремонтного з-ду. Луганським обласним 
судом 25 липня 1941 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КОВАЛЕНКО Олексiй Якович, 1887 р. 
народження, м. Прилуки Полтавської обл., 
українець, освiта середня. Проживав у с. Червона 
Поляна Антрацитiвського р-ну, бухгалтер к-пу 
"Червоний партизан". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 12 лютого 1944 року засуджений до 5 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КОВАЛЕНКО Омелян Якович, 1877 р. 
народження, с. Царiвка Троїцького р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у Царiвцi, селянин-
одноосiбник. Троїцьким районним судом 12 
березня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВАЛЕНКО Онисим Семенович, 1888 р. 
народження, с. Безгинове Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у 
Безгиновому, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 12 лютого 1930 
року визнаний антирадянським елементом i 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЕНКО Павло Гнатович, 1896 р. 
народження, с. Рафайлiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Пролетарський Ровенькiвської мiськради, складач 
поїздiв зал.ст. Картушине. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 14 червня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КОВАЛЕНКО Павло Григорович, 1884 р. 
народження, с. Миколаївка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Миколаївцi, колгоспник к-пу iм. Будьонного. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 14 березня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КОВАЛЕНКО Павло Дмитрович, 1905 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, не працював. 
Арештований 20 лютого 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 19 квiтня 1943 року слiдчою групою 
вiйськ НКВС УРСР справу припинено за смертю 
пiдслiдного.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КОВАЛЕНКО Павло Петрович, 1903 р. 
народження, м. Брянка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Брянцi, механiк коксових 
печей хiмiчного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 16 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    
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КОВАЛЕНКО Павло Петрович, 1915 р. 
народження, м. Первомайськ, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, курсант школи 
авiамеханiкiв, м. Вольськ, Росiйська Федерацiя. 
Вiйськовим трибуналом Саратовського гарнiзону 
22 червня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КОВАЛЕНКО Павло Федорович, 1899 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у ст-цi 
Кореновськiй Краснодарського краю, Росiйська 
Федерацiя, не працював. Арештований 14 березня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 23 грудня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВАЛЕНКО Панас Федорович, 1895 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новомикiльському, колгоспник к-пу iм. Калiнiна. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЕНКО Панас Федорович, 1909 р. 
народження, с. Булгакiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Булгакiвцi, бухгалтер к-пу iм. 3-го Iнтернацiоналу. 
Репресований двiчi. Арештований 8 лютого 1943 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 29 червня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 16 липня 1944 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 
1994 i 1992 роках. 

КОВАЛЕНКО Пелагiя Вiкторiвна, 1899 р. 
народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала у 
Нижнiй Дуванцi, колгоспниця к-пу "Полiтвiддiл". 
Арештована 29 червня 1943 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 14 червня 1944 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

КОВАЛЕНКО Петро Кузьмич, 1907 р. 
народження, с. Дронiвка Артемiвського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, тесляр вiддiлу 
капiтального будiвництва з-ду "Пролетар". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 жовтня 
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЕНКО Петро Олексiйович, 1904 р. 
народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у с. Лобачеве Станично-
Луганського р-ну, голова колгоспу iм. 13-ї рiчницi 
Жовтня. Арештований 14 сiчня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 12 
березня 1933 року звiльнений пiд пiдписку про 
невиїзд.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВАЛЕНКО Прокiп Павлович, 1885 р. 
народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Курячiвка Старобiльського р-ну, служитель 
релiгiйного культу. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 березня 1930 року 
позбавлений права проживати протягом 3 р. в рядi 
мiст СРСР. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КОВАЛЕНКО Раїса Євграфiвна, 1921 р. 
народження, с. Миколаївка Станично-Луганського 
р-ну, українка, освiта н/середня. Проживала в с-щi 
зал.ст. Моторна Станично-Луганського р-ну, 
чергова по станцiї. Вiйськовим трибуналом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 8 сiчня 1945 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1993 роцi.    

КОВАЛЕНКО Сергiй Антонович, 
1895(1897) р. народження, українець, освiта 
початкова. Проживав на кол.х. Василькове, 
Бiлолуцький р-н, селянин-одноосiбник. 
Арештований 18 березня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 20 
листопада 1931 року справу припинено за 
недостатнiстю даних для притягнення до суду, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВАЛЕНКО Софон Максимович, 1865 р. 
народження, с. Новоспасiвка Марiупольського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Куряче Свердловської мiськради, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 14 березня 1930 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЕНКО Степан Максимович, 1903 р. 
народження, с. Зеленьки Миронiвського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Комишуваха Попаснянського р-ну, 
машинiст-електрик зал.ст. Свiтланово. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 27 
березня 1942 року засуджений до розстрiлу. 15 
квiтня 1942 року розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КОВАЛЕНКО Тимофiй Андрiйович, 1920 р. 
народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-
ну, українець, освiта н/середня. Проживав у Нижнiй 
Дуванцi, не працював. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 12 сiчня 1944 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

КОВАЛЕНКО Федiр Андрiйович, 1905 р. 
народження, Старобiльський р-н, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Перевальську, вибiйник 
шахти № 2-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 22 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЕНКО Федiр Дмитрович, 1900 р. 
народження, с. Нова Одеса Новоодеського р-ну 
Миколаївської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, десятник шахти № 36. 
Арештований 1 червня 1942 року за звинуваченням 
у зрадi Батькiвщини i саботажi. У зв'язку з воєнним 
станом був етапований углиб країни, де пiзнiше не 
виявлений. 23 грудня 1949 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    
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КОВАЛЕНКО Федiр Iллiч, 1913 р. 
народження, смт Великокам'янка Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта н/середня. Проживав у 
Великокам'янцi, секретар кол. Ровенькiвського 
райвиконкому. Арештований 17 березня 1943 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 лютого 
1944 року мiрою покарання визначено строк 
попереднього ув'язнення. Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

КОВАЛЕНКО Федiр Корнiйович, 1911 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського 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. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

КОВАЛЕНКО Федiр Петрович, 1880 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Попасна, двiрник райкомунгоспу. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 13 
вересня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 30 вересня 1941 року. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

КОВАЛЕНКО Юхим Гнатович, 1888 р. 
народження, с. Микiльське Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Микiльському, тесляр к-пу "Шлях до соцiалiзму". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1988 роцi.    

КОВАЛЕНКО Юхим Iванович, 1884 р. 
народження, с. Красилiвка Бахмацького р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, десятник головного складу 
шахти "Брянка". Арештований 26 квiтня 1935 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 
червня 1935 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВАЛЕНКО Юхим Олексiйович, 1874 р. 
народження, м. Старобiльськ, українець, 
неписьменний. Проживав у с-щi Боржикiвка 
Перевальського р-ну, без певних занять. 
Арештований 25 грудня 1941 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 31 березня 
1942 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1942 роцi.    

КОВАЛЕНКО Юхим Юхимович, 1903 р. 
народження, кол.с. Солодке Нижньопокровської 
сiльради Старобiльського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 23 сiчня 1931 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КОВАЛЕНКО Яким Григорович, 1879 
(1897) р. народження, с. Терешки Шполянського р-
ну Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, старший конюх шахти 
№ 12. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЕНКО Яким Олександрович, 1892 
р. народження, с. Македонiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Шовкова Протока Лутугинського р-ну, конюх 
радгоспу iм. ХVI партз'їзду. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

КОВАЛЕНКО Якiв Олексiйович, 1887 р. 
народження, кол.с.Одарiвка Арапiвської сiльради 
Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, майстер взуттєвої 
фабрики. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Iркутської обл., Росiйська Федерацiя, 28 травня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КОВАЛЕНКО Якiв Прокопович, 1897 р. 
народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Чабанiвцi, 
селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 15 березня 1930 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛИК Тадiус Йоганнович, 1893 р. 
народження, Австрiя, нiмець, освiта вища. 
Проживав у м. Красний Луч, помiчник головного 
iнженера шахти № 23-25. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 23 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КОВАЛЬ Андрiй Андрiйович, 1902 р. 
народження, с. Вiйтiвцi Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Кам'янка Новопсковського р-ну, помiчник 
рахiвника к-пу "Вiльна праця". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 20 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1968 роцi.    

КОВАЛЬ Андрiй Володимирович, 1910 р. 
народження, Старобiльський р-н, українець. 
Проживав у м. Перевальську, слюсар шахти iм. 
Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЬ Василь Пилипович, 1899 р. 
народження, с. Буди Петрiвського р-ну Київської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Вахрушеве Краснолуцької мiськради, робiтник 
шахти № 4-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 13 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 22 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

КОВАЛЬ Вiра Свиридiвна, 1905 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в 
Червонiй Полянi, домогосподарка. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 11 
червня 1943 року засуджена до 6 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

КОВАЛЬ Данило Iванович, 1892 р. 
народження, с. Стрiльцiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Стрiльцiвцi, конюх к-пу iм. Молотова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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КОВАЛЬ Дар'я Фiлатiвна, 1887 р. 
народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в с. 
Олексiївка Новоайдарського р-ну, домогосподарка. 
Арештована 21 березня 1931 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 14 травня 1931 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

КОВАЛЬ Iван Михайлович, 1895 р. 
народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, 
українець. Проживав у м. Луганську, столяр 
цивiльного аеродрому. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 30 квiтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЬ Корнiй Радивонович, 1877 р. 
народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Олексiївцi, 
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 21 березня 1930 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЬ Лука Степанович, 1875 р. 
народження, с. В'язiвок Петрiвського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, двiрник вiйськового 
госпiталю. Арештований 25 вересня 1941 року за 
звинуваченням у релiгiйнiй антирадянськiй агiтацiї. 
Перебуваючи пiд слiдством, помер. Реабiлiтований 
у 1995 роцi.    

КОВАЛЬ Мефодiй Трохимович, 1904 р. 
народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Успенка Лутугинського р-ну, вантажник 
Успенського змiшторгу. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 16 липня 1940 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1966 роцi.    

КОВАЛЬ Мирон Кiндратович, 1876 р. 
народження, с. Микiльське Мiловського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у смт Мiлове, 
коваль артiлi iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 31 серпня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КОВАЛЬ Митрофан Петрович, 1895 р. 
народження, смт Краснокутськ Краснокутського р-
ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Олександрiвську Артемiвської 
райради м. Луганська, городник пiдсобного 
радгоспу з-ду Наркомату шляхiв. Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 17 
травня 1943 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. 22 червня 1943 року Верховним судом СРСР 
справу повернено на дослiдування. 17 серпня 1944 
року виправданий Вiйськовим трибуналом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1944 роцi.  

КОВАЛЬ Митрофан Порфирiйович, 1885 р. 
народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, тесляр держшвейфабрики. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 29 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЬ Петро Iларiонович, 1906 р. 
народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
єфрейтор 304 винищувального протитанкового 
дивiзiону. Вiйськовим трибуналом 244 стрiлецької 
дивiзiї 22 серпня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КОВАЛЬ Степан Iллiч, 1898 р. народження, 
с. Євсуг Бiловодського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, вибiйник 
шахти № 2-5 "Кам'янка". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

КОВАЛЬ Стефан Михайлович, 1888 р. 
народження, Львiвська обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Тошкiвка 
Первомайської мiськради, стволовий шахти № 3-
бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КОВАЛЬ Трохим Григорович, 1886 р. 
народження, Київська обл., українець, освiта 
середня. Проживав у м. Красний Луч, начальник 
служби пiдземного транспорту шахти № 5-7. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 22 квiтня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КОВАЛЬОВ Анатолiй Пилипович, 1915 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 726 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 395 
стрiлецької дивiзiї 26 жовтня 1941 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВАЛЬОВ Андрiй Дем'янович, 1913 р. 
народження, с. Стельмахiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, машинiст врубмашини шахти iм. 
ОДПУ. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 16 
липня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

КОВАЛЬОВ Андрiй Iванович, 1896 р. 
народження, х. Духобори, Бєлогор'євський р-н 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Калинiвка 
Ровенькiвської мiськради, колiйний обхiдник 
зал.ст. Дар'ївка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 6 серпня 1945 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КОВАЛЬОВ Антон Iванович, 1899 р. 
народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Успенка Лутугинського р-ну, робiтник з-ду iм. 
Чубаря. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЬОВ Архип Iванович, 1912 р. 
народження, с. Олександрiвка, Харкiвська обл., 
українець. Проживав у м. Свердловську, машинiст 
врубмашини шахти iм. Войкова. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 23 листопада 1934 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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КОВАЛЬОВ Вакула Миколайович, 1879 р. 
народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Без певного мiсця 
проживання i роботи. Луганським обласним судом 
22 жовтня 1936 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КОВАЛЬОВ Василь Андрiйович, 1884 р. 
народження, х. Ковальовка, Шахтинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, 
стволовий шахти № 25. Арештований 10 грудня 
1932 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 19 сiчня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВАЛЬОВ Василь Iванович, 1916 р. 
народження, х. Чеботовка, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Луганську, студент 
Луганського медучилища. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

КОВАЛЬОВ Василь Оврамович, 1906 р. 
народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 539 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 108 
стрiлецької дивiзiї 25 серпня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

КОВАЛЬОВ Василь Олексiйович, 1925 р. 
народження, с. Спас-Липки Смоленського р-ну 
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Ящикове 
Перевальського р-ну, робiтник шахти № 9. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 26 лютого 1946 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

КОВАЛЬОВ Василь Тимофiйович, 1903 р. 
народження, с. Новоборовицi Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у Новоборовицях, 
колгоспник к-пу "Культурний хлiбороб". 
Арештований 11 сiчня 1933 року за звинуваченням 
у саботажi хлiбозаготiвлi. 9 лютого 1933 року з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВАЛЬОВ Василь Титович, 1890 р. 
народження, с. Черемошне Тиврiвського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, машинiст пiдйому 
шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 9 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 11 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

КОВАЛЬОВ Володимир Васильович, 1887 
р. народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, комiрник технiкуму радянської торгiвлi. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

КОВАЛЬОВ Володимир Никифорович, 
1883 р. народження, смт Новоолександрiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Новоолександрiвцi, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 31 серпня 1932 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КОВАЛЬОВ-КОБЕЛЄВ Григорiй 
Васильович, 1917 р. народження, с. Хитрово 
Малоархангельського р-ну Орловської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/вища.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, 
технiк-механiк облрадiодирекцiї зв'язку. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 1 липня 1944 року засуджений до 20 р. 
позбавлення волi. 10 сiчня 1956 року Вiйськовим 
трибуналом Київського вiйськового округу мiру 
покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

КОВАЛЬОВ Григорiй Iванович, 1890 р. 
народження, х. Велике Звєрево, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
робiтник з-ду iм. Ворошилова. Донецьким 
обласним судом 15 вересня 1935 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 
роцi.    

КОВАЛЬОВ Григорiй Iллiч, 1911 р. 
народження, с. Рогове Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Лотикове Слов'яносербського р-ну, робiтник шахти 
iм. Лотикова. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 13 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

КОВАЛЬОВ Григорiй Лук'янович, 1905 р. 
народження, с. Платонiвка Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, українець, освiта 
початкова. Проживав у Платонiвцi, колгоспник к-
пу iм. Кiрова. Вiйськовим трибуналом 136 
стрiлецької дивiзiї 3 грудня 1941 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 17 грудня 1941 року. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КОВАЛЬОВ Григорiй Порфирович, 1884 р. 
народження, с. Добрянка Городнянського р-ну 
Чернiгiвської обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, муляр з-ду "Донсода". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 серпня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЬОВ Григорiй Тимофiйович, 1898 
р. народження, с. Новоборовицi Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у Новоборовицях, 
голова сiльради. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 8-9 серпня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1955 роцi.    
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КОВАЛЬОВ Григорiй Якимович, 1898 р. 
народження, с. Жилiно Михайловського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
неписьменний. Проживав у м. Луганську, конюх 
навчального господарства сiльгоспiнституту. 3 
сiчня 1942 року притягнутий до вiдповiдальностi за 
пiдозрою в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з 
наближенням лiнiї фронту справу не було 
розглянуто, пiсля вiйни звинувачуваний не 
розшуканий. Реабiлiтований у 1996 роцi.    

КОВАЛЬОВ Дем'ян Iванович, 1890 р. 
народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новорозсошi, селянин-одноосiбник. Арештований 
31 березня 1931 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

КОВАЛЬОВ Дмитро Платонович, 1878 р. 
народження, с. Терешково Радченського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Iванiвка 
Антрацитiвського р-ну, сторож Штердресу. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 
лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЬОВ Єлисей Тихонович, 1902 р. 
народження, с. Жовтневе Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Жовтневому, селянин-одноосiбник. Арештований 
18 квiтня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 8 червня 1932 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВАЛЬОВ Iван Андрiйович, 1886 р. 
народження, с. Нижня Гарасимiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Нижнiй Гарасимiвцi, селянин-
одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

КОВАЛЬОВ Iван Антонович, 1868 р. 
народження, с. Власiвка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Власiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 13 березня 
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 31 березня 1930 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

КОВАЛЬОВ Iван Артемович, 1889 р. 
народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Дякове Антрацитiвського 
р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 серпня 1929 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1995 роцi.    

КОВАЛЬОВ Iван Васильович, 1893 р. 
народження, смт Новопсков, українець, освiта 
початкова. Проживав у Новопсковi, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 лютого 1931 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КОВАЛЬОВ Iван Iванович, 1907 р. 
народження, смт Ящикове Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у Ящиковому, електромонтер 
шахти № 9. Донецьким обласним судом 19 березня 
1939 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

КОВАЛЬОВ Iван Леонтiйович, 1875 р. 
народження, смт Новоолександрiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Новоолександрiвцi, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 30 березня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КОВАЛЬОВ Iван Лук'янович, 1893 р. 
народження, с. Платонiвка Ровенькiвської 
міськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Платонiвцi, продавець крамницi сiльпо. 
Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 11 
липня 1932 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЬОВ Iван Максимович, 1897 р. 
народження, с. Великий Суходiл Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, шофер шахти № 1-бiс. Донецьким 
обласним судом 1 серпня 1936 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

КОВАЛЬОВ Iван Олександрович, 1914 р. 
народження, с. Змiївка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Змiївцi, 
колгоспник к-пу "Маяк". Арештований 25 сiчня 
1942 року за звинуваченням у здiйсненнi теракту. 
Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВАЛЬОВ Iван Степанович, 1895 р. 
народження, кол.с. Курочкине Макiївської сiльради 
Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Прохладне Свердловської 
мiськради, тесляр Новоолександрiвського 
конезаводу iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

КОВАЛЬОВ Iван Федорович, 1885 р. 
народження, с. Верхнiй Карабут Бєлогор'євського 
р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Ящикове Перевальського р-ну, моторист служби 
вентиляцiї шахти № 9. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 23 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КОВАЛЬОВ Iсiдор Платонович, 1897 р. 
народження, смт Павлiвка Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Свердловську, бухгалтер шахти iм. 
Володарського. Арештований 7 травня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 21 травня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi. 
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КОВАЛЬОВ Костянтин Панасович, 1892 р. 
народження, с. Свердловка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Слов'янську Донецької обл., робiтник содового з-
ду. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 26 
квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЬОВ Кузьма Гаврилович, 1882 
(1883) р. народження, с. Верхнiй Мiнченок 
Станично-Луганського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Верхньому Мiнченку, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Постановою Особливо наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 16 березня 1930 року  висланий на 3 р. за 
межi України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 31 серпня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований в обох справах у 
1989 роцi.    

КОВАЛЬОВ Кузьма Олексiйович, 1896 р. 
народження, м. Антрацит, українець, освiта 
початкова. Проживав в Антрацитi, крiпильник 
шахти № 8-9. Арештований 8 серпня 1934 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 жовтня 
1934 року виправданий народним судом м. Красний 
Луч. Реабiлiтований у 1934 роцi.    

КОВАЛЬОВ Леонтiй Iванович, 1879 (1883) 
р. народження, с. Новорозсош Новопсковського р-
ну, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, 
не працював. Вiйськовим трибуналом Алчевського 
гарнiзону 27 лютого 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КОВАЛЬОВ Максим Кузьмич, 1905 р. 
народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Преображенному, електромонтер радгоспу 
"Сватiвський". Арештований 12 сiчня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 
березня 1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

КОВАЛЬОВ Максим Маркович, 1888 р. 
народження, х. Велике Звєрево, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/середня. Проживав у м. Алчевську, 
бригадир вальцетокарного вiддiлу з-ду iм. 
Ворошилова. Донецьким обласним судом 15 
вересня 1935 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1965 роцi.    

КОВАЛЬОВ Мефодiй Федорович, 1893 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Чорнухиному, ремонтний робiтник зал.ст. 
Чорнухине. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КОВАЛЬОВ Микола Давидович, 1911 р. 
народження, с. Чернянка Чернянського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
iнструментальник транспортного вiддiлу тресту 
"Краснодонвугiлля". Арештований 24 червня 1938 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 
квiтня 1939 року виправданий Луганським 
обласним судом.  Реабiлiтований у 1939 роцi.    

КОВАЛЬОВ Микола Iванович, 1911 р. 
народження, с. Змiївка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Сватове, пiчник зал.ст. Сватове. Арештований 17 
сiчня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 11 жовтня 1938 року виправданий 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi.   
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВАЛЬОВ Микола Iллiч, 1904 р. 
народження, смт Новопсков, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Новорозсош 
Новопсковського р-ну, швець-кустар. Репресований 
двiчi. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 
липня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. 25 грудня 1937 року  "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1989 роках. 

КОВАЛЬОВ Микола Матвiйович, 1907 р. 
народження, х. Уривський, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
слюсар шахти № 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

КОВАЛЬОВ Микола Олександрович, 1899 
р. народження, с. Власiвка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, чорнороб техбази тресту 
"Краснодонвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЬОВ Митрофан Федорович, 1895 р. 
народження, Днiпропетровська обл., українець, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Луганську, заступник завiдуючого 
вiддiлом мiськкомунгоспу. 2 листопада 1935 року 
Донецьким обласним судом засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КОВАЛЬОВ Михайло Кузьмич, 1897 р. 
народження, с. Благiвка Ровенькiвської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Благiвцi, 
колгоспник к-пу "Труд Донбасу". Арештований 12 
березня 1943 року за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 24 травня 1943 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВАЛЬОВ Михайло Лазарович, 1899 р. 
народження, с. Полтавське Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Полтавському, колгоспник к-пу "Ш Iнтернацiонал". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЬОВ Михайло Митрофанович, 1912 
р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 338 будiвельного батальйону 720 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 
гарнiзону м. Харкова 6 липня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 17 липня 
1941 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.    
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КОВАЛЬОВ Оврам Тихонович, 1897 р. 
народження, с. Жовтневе Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, вибiйник шахти iм. Титова. 
Арештований 24 листопада 1937 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11 сiчня 
1939 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВАЛЬОВ Олександр Матвiйович, 1896 
р. народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, українець, освiта 
початкова. Проживав у Нагольно-Тарасiвцi, 
колгоспник к-пу "Червона гiлка". Арештований 11 
лютого 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 19 березня 1932 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВАЛЬОВ Олександр Онопрiйович, 1874 
р. народження, с. Миколаївка Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, кочегар цеху 
водопостачання з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 9 жовтня 1941 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КОВАЛЬОВ Олексiй Васильович, 1894 р. 
народження, с. Верхнiй Карабут Бєлогор'євського 
р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Донецький Кiровської мiськради, ветфельдшер 
Петро-Донецького рудника. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 
19 червня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КОВАЛЬОВ Олексiй Никанорович, 1885 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Фащiвцi, 
не працював. Вiйськовим трибуналом 353 
стрiлецької дивiзiї 23 квiтня 1942 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1999 роцi.    

КОВАЛЬОВ Олексiй Якович, 1906 р. 
народження, с. Полтавське Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Полтавському, колгоспник к-пу "Ш Iнтернацiонал". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЬОВ Павло Iванович, 1899 р. 
народження, с. Власiвка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Власiвцi, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Арештований 13 березня 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 31 
березня 1930 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1930 i 1959 роках. 

КОВАЛЬОВ Павло Костянтинович, 1894 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, комiрник 
новопаровозного цеху з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Донецьким обласним судом 27 лютого 
1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

КОВАЛЬОВ Павло Маркович, 1910 р. 
народження, х. Велике Звєрево, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодон, монтер 
вiддiлу капiтальних робiт шахти № 3-14. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЬОВ Петро Антонович, 1896 р. 
народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новорозсошi, бухгалтер середньої школи. 
Луганським обласним судом 26 липня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КОВАЛЬОВ Петро Iванович, 1885 р. 
народження, х. Стара Станиця, Ростовська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, завiдуючий лазнею 
тресту "Шахтобуд". Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЬОВ Петро Петрович, 1901 р. 
народження, х. Квашино Волоконовського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 3 
батальйону 185 полку 60 стрiлецької дивiзiї. До 
призову проживав у м. Лисичанську. Вiйськовим 
трибуналом 1 армiї 21 липня 1943 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 
роцi.   

КОВАЛЬОВ Петро Петрович, 1906 р. 
народження, с. Платонiвка Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Платонiвцi, колгоспник к-
пу iм. Кiрова. Вiйськовим трибуналом 295 
стрiлецької дивiзiї 16 грудня 1945 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВАЛЬОВ Пилип Михайлович, 1924 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 68 
мотострiлецької бригади. 25 вересня 1942 року 
пред'явлено звинувачення у зрадi Батькiвщини. Був 
оголошений у розшуку. 4 жовтня 1948 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВАЛЬОВ Пилип Сильвестрович, 1882 р. 
народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав в 
Урало-Кавказi, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ОДПУ 3 лютого 1930 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЬОВ Полiкарп Пилипович, 1898 р. 
народження, с. Новоекономiчне Красноармiйського 
р-ну Донецької обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, комiрник житлово-
комунального вiддiлу з-ду iм. Ворошилова. 
Луганським обласним судом 20 сiчня 1948 року 
засуджений до 25 р. позбавлення волi. 4 березня 
1955 року Верховним судом УРСР строк покарання  
знижено до 10 р.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    
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КОВАЛЬОВ Савелiй Сильвестрович, 1874 
р. народження, с. Новоолександрiвка Кремiнського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. 
Луганським окружним судом 26 квiтня 1929 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КОВАЛЬОВ Самсон Iванович, 1894 р. 
народження, с. Нижнiй Мiнченок Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Станично-Луганське, вантажник 
"Донпромторгу". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 8 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КОВАЛЬОВ Семен Олексiйович, 1890 р. 
народження, с. Миколаївка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, майстер школи ФЗН 
мiськшвейкомбiнату. Донецьким обласним судом 
13 серпня 1937 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

КОВАЛЬОВ Сергiй Никанорович, 1896 р. 
народження, Днiпропетровська обл., росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
охоронник на будiвництвi хiмзаводу. Арештований 
2 листопада 1937 року за звинуваченням в 
антирадянськiй пропагандi. 29 сiчня 1938 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КОВАЛЬОВ Сергiй Олексiйович, 1892 р. 
народження, м. Москва, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Луганську, 
адвокат обласної колегiї адвокатiв. Арештований 19 
лютого 1943 року за звинуваченням в 
спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 7 серпня 
1943 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВАЛЬОВ Степан Iванович, 1879 р. 
народження, с. Голодаєвка Куйбишевського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта середня. Проживав у м. Луганську, вчитель 
СШ № 7. Спецколегiєю Донецького обласного суду 
23 вересня 1936 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КОВАЛЬОВ Стефан Федорович, 1880 р. 
народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, українець, 
неписьменний. Проживав у Нагольно-Тарасiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою "трiйки" при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 березня 1931 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КОВАЛЬОВ Трохим Мусiйович, 1875 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi, 
пенсiонер. Арештований 12 жовтня 1937 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВАЛЬОВ Федiр Iванович, 1893 р. 
народження, с. Свистунiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Свистунiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 
березня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЬОВ Федiр Iванович, 1903 р. 
народження, смт Новоолександрiвка 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Новоолександрiвцi, крiпильник шахти 
№ 12. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КОВАЛЬОВ Федiр Охрiмович, 1899 р. 
народження, с. Макiївка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Макiївцi, 
колгоспник к-пу "Червона нива". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

КОВАЛЬОВ Федiр Родiонович, 1914 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 726 стрiлецького полку 395 стрiлецької 
дивiзiї. Арештований 16 грудня 1941 року за 
звинуваченням у здачi в полон. 5 сiчня 1942 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КОВАЛЬОВ Юрiй Прокопович, 1921 р. 
народження, с. Платонiвка Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта н/середня. Проживав у 
смт Фащiвка Перевальського р-ну, шофер 95 полку 
4 стрiлецької дивiзiї. Арештований 2 грудня 1941 
року за звинуваченням у тому, що потрапив у 
полон. 24 грудня 1941 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений.  
Реабiлiтований у 1941 роцi.    

КОВАЛЬОВ Якiв Омелянович, 1882 р. 
народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Новоспасiвка Бiловодського р-ну, сторож 
Новоспасiвського конезаводу. Донецьким обласним 
судом 28 сiчня 1937 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КОВАЛЬОВ Якiв Федорович, 1896 р. 
народження, х. Мостовський, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта вища. Проживав у м. Краснодонi, вчитель 
СШ № 1. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 29 квiтня 1944 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КОВАЛЬОВ Ярема Федорович, 1872 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Станично-
Луганському, селянин-одноосiбник. Постановою 
Колегiї ОДПУ вiд 28 квiтня 1930 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КОВАЛЬОВА Антонiна Валентинiвна, 1904 
р. народження, м. Київ, українка, освiта вища. 
Проживала в м. Луганську, вчителька СШ № 25. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 жовтня 
1943 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.    
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КОВАЛЬОВА Єфросинiя Тихонiвна, 1889 
р. народження, х. Дудкiно, Шахтинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Старобiльську, 
монахиня. Арештована 5 сiчня 1936 року за 
звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 26-27 
березня 1936 року виправдана Лiнiйним судом 
Донецької залiзницi. Реабiлiтована у 1936 роцi.   

КОВАЛЬОВА Марiя Дмитрiвна, 1927 р. 
народження, м. Антрацит, українка, освiта 
початкова. Проживала в м. Антрацитi, 
фрезерувальниця рудоремонтного з-ду. Луганським 
обласним судом 28 жовтня 1953 року засуджена до 
25 р. позбавлення волi. 26 сiчня 1955 року 
Верховним судом УРСР мiру покарання знижено 
до 5 р.  Реабiлiтована у 1991 роцi.    

КОВАЛЬОВА Марiя Осипiвна, 1905 р. 
народження, Климовський р-н Орловської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянка, неписьменна. 
Проживала в смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
не працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 27 березня 1942 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1992 роцi.    

КОВАЛЬОВА Надiя Петрiвна, 1890 р. 
народження, с. Сенькове Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Луганську, не працювала. 
Репресована двiчi. Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 24 листопада 1945 року 
вислана на 5 р. за межi України. 9 червня 1950 року 
Луганським обласним судом засуджена до 25 р. 
позбавлення волi. Верховним судом УРСР 30 
березня 1955 року мiру покарання знижено до 6 р. 
Реабiлiтована вiдповiдно  у 1989 i 1992 роках.   

КОВАЛЬОВА Олександра Андрiївна, 1912 
р. народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Лисичанську, не працювала. Постановою 
Особливої наради при МДБ СРСР вiд 11 грудня 
1946 року вислана за межi України як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

КОВАЛЬОВА Олена Василiвна, 1905 р. 
народження, м. Ровеньки, українка, освiта 
початкова. Проживала в Ровеньках, 
домогосподарка. Постановою Особливої наради 
при МДБ СРСР вiд 11 жовтня 1947 року вислана за 
межi України як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована 
у 1990 роцi.    

КОВАЛЬОВА Фаїна (Васса, Варфоломiя) 
Тихонiвна, 1887 (1888) р. народження, х. Дудкiно, 
Шахтинський р-н Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, українка, освiта початкова. Проживала в 
м. Кремiнна, монахиня. Репресована двiчi. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 1 
грудня 1931 року вислана на 3 р. за межi України. 6 
сiчня 1936 року арештована за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 26-27 березня 1936 року 
виправдана Лiнiйним судом Донецької залiзницi. 
Реабiлiтована вiдповiдно у 1989 i 1936 роках. 

КОВАЛЬСЬКИЙ Андрiй Пилипович, 1908 
р. народження, с. Розкiшне Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Розкiшному, столяр Луганської меблевої фабрики. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 26 
року. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

КОВАЛЬСЬКИЙ Вацлав Станiславович, 
1906 р. народження, м. Житомир, поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Новоолександрiвка 
Бiловодського р-ну, бджоляр конезаводу № 64. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.    

КОВАЛЬСЬКИЙ Вiктор Миколайович, 
1915 р. народження, с. Лютарка Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Царiвка Новоайдарського р-ну, тракторист к-пу 
iм. Сазонова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
22 лютого 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.      

КОВАЛЬСЬКИЙ Iван Войцехович, 1889 р. 
народження, с. Гречана Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, 
робiтник залiзничної магiстралi Москва-Донбас. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 5 
сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЬСЬКИЙ Йосип Iванович, 1894 р. 
народження, с. Борисiв Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с. Брусiвка Бiловодського р-ну, коваль к-пу "2-а 
п'ятирiчка". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

КОВАЛЬСЬКИЙ Костянтин Францович, 
1890 р. народження, м. Варшава, Польща, поляк, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
слюсар шахти № 1-бiс. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

КОВАЛЬСЬКИЙ Людвiг Казимирович, 
1893 р. народження, с. Лютарка Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Калiнiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
5 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЬСЬКИЙ Микола Iванович, 1892 р. 
народження, с. Борисiв Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с. Брусiвка Бiловодського р-ну, коваль к-пу "2-а 
п'ятирiчка". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

КОВАЛЬСЬКИЙ Микола Казимирович, 
1868 р. народження, с. Лютарка Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Царiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Сазонова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 
лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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КОВАЛЬСЬКИЙ Олександр Йосипович, 
1889 р. народження, м. Ренi Ренiйського р-ну 
Iзмаїльської обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, ревiзор служби руху зал.ст. 
Попасна Пiвнiчно-Донецької залiзницi. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 20 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 3 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЬСЬКИЙ Олександр Людвiгович, 
1917 р. народження, м. Козлов Тамбовської обл., 
Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, 
завiдуючий клубом к-пу "Гiгант". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КОВАЛЬСЬКИЙ Петро Георгiйович, 1897 
р. народженнвересня 1938 я, Київська обл., 
росiянин, освiта н/вища. Проживав у м. Луганську, 
головний бухгалтер Луганської контори тресту 
"Головхлiб". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

КОВАЛЬСЬКИЙ Пилип Iванович, 1859 р. 
народження, Днiпропетровська обл., українець, 
неписьменний. Проживав у с. Нижня Вiльхова 
Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Арештований 6 лютого 1930 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 17 березня 1930 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.  
Реабiлiтований у 1930 роцi.    

КОВАЛЬСЬКИЙ Степан Миколайович, 
1900 р. народження, с. Лютарка Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу 
"Червона нива". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЛЬЧИК Петро Войцехович, 1894 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацитi, завiдуючий їдальнею 
шахти № 3-4. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
14 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КОВАЛЬЧУК Войцех Вiкторович, 1895 р. 
народження, с. Немиринцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, тесляр. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

КОВАЛЬЧУК Єфрем Iллiч, 1910 р. 
народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Караяшнику, тесляр к-пу iм. Сталiна. Донецьким 
обласним судом 22 квiтня 1938 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

КОВАЛЬЧУК Iван Войцехович, 1891 р. 
народження, Польща, поляк, неписьменний. 
Проживав у м. Брянка, робiтник шахти № 1-бiс 
"Криворiжжя". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КОВАЛЬЧУК Iван Петрович, 1899 р. 
народження, Польща, українець, освiта середня. 
Проживав у смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, завуч середньої школи. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 
роцi.    

КОВАЛЬЧУК Микита Степанович, 1914 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1003 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 279 стрiлецької дивiзiї 26 квiтня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КОВАЛЬЧУК Олександр Миколайович, 
1911 р. народження, с. Ситкiвцi Тетiївського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, електрослюсар шахти 
№ 7-8. Арештований 6 жовтня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 11 квiтня 1939 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу. Реабiлiтований у 1939 роцi.    

КОВАЛЬЧУК Олексiй Федорович, 1894 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Кононiвка Бiловодського р-ну, 
колгоспник к-пу "Пролетар". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 29 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.      

КОВАЛЬЧУК Савелiй Павлович, 1916 р. 
народження, с. Шевченко Розважiвського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Широкий Станично-Луганського 
р-ну, помiчник механiка електростанцiї радгоспу 
"Iндустрiя". Арештований 8 лютого 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
вiд 2 жовтня 1943 року мiрою покарання визначено 
строк попереднього ув'язнення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1993 роцi.   

КОВАЛЬЧУК Якiв Iванович, 1923 р. 
народження, с. Новоселiвка Голованiвського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта середня. Проживав 
у м. Артемiвську Перевальського р-ну, вибiйник 
шахти № 10 iм. Артема. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 19 лютого 1946 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

КОВАЛЮК Сидiр Петрович, 1899 р. 
народження, с. Миропiль Дзержинського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Сватове, без певних занять. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 2 березня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КОВАЛЮХIН Федiр Iванович, 1881 р. 
народження, Чернiгiвська обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Краснорiченське 
Кремiнського р-ну, завiдуючий ларком 
райспоживспiлки. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 25 вересня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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КОВАЧ Iван Iванович, 1893 р. народження, 
м. Будапешт, Угорщина, угорець. Проживав у с. 
Гладкове Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу 
"Днiпрельстан". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 13 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВАЧ Iван Iванович, 1902 р. народження, 
Румунiя, угорець, освiта початкова. Проживав у м. 
Старобiльську, електрик мiськелектростанцiї. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 9 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КОВАЧЕВ Мирон Дмитрович, 1896 р. 
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, продавець магазину № 
29. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

КОВБА Олена Єгорiвна, 1914 р. 
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Шульгинцi, робiтниця медпункту. Арештована 12 
сiчня 1942 року за звинуваченням в антирадянських 
висловлюваннях. 14 березня 1942 року виправдана 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. Реабiлiтована у 1942 роцi.    

КОВБАСЮК Василь Йосипович, 1922 р. 
народження, с. М’ясківка Крижопільського р-ну 
Вінницької обл., українець, освіта середня. 
Проживав у м. Краснодоні, без певного місця 
роботи. Військовим трибуналом Берлінського 
гарнізону 20 серпня 1946 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волі. Реабілітований у 1958 році. 

КОВБАСЮК Петро Федорович, 1890 р. 
народження, с. Полинка Пулинського р-ну 
Київської обл., українець, неписьменний. Проживав 
у с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Новий колос". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 14 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВГАН Iван Iванович, 1902 р. 
народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, помiчник начальника воєнiзованої 
пожежної команди. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
ОДПУ 24 червня 1933 року засуджений до 2 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КОВГАН Петро Андрiйович, 1914 р. 
народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Круглому, 
городник к-пу iм. Тельмана. Вiйськовим 
трибуналом Казанського гарнiзону, Татарська 
АРСР, Росiйська Федерацiя, 26 листопада 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 30 
грудня 1943 року виправданий Вiйськовим 
трибуналом Приволзького вiйськового округу. 
Реабiлiтований у 1943 роцi.    

КОВГАН Федiр Силович, 1860 р. 
народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Круглому, 
селянин-одноосiбник. Арештований 18 лютого 
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 12 березня 1930 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

КОВЕРГА Iван Андрiйович, 1912 р. 
народження, с. Манькiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
хiмiнструктор 968 артилерiйського полку 395 
стрiлецької дивiзiї. Арештований 30 травня 1942 
року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 1 
вересня 1943 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВЕРГА Iван Федорович, 1912 р. 
народження, с. Манькiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 854 полку. Вiйськовим трибуналом 267 
стрiлецької дивiзiї 27 березня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВЕРГА Пантелiй Дмитрович, 1909 р. 
народження, с. Манькiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Манькiвцi, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 26 квiтня 1933 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВЕРГА Якiв Антонович, 1882 р. 
народження, с. Манькiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Перевальську, кучер шахти № 10. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 4 лютого 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВЕРНИК Петро Михайлович, 1881 р. 
народження, с. Ярославець Глухiвського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, слюсар Попаснянської 
МТС. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВЕШНИКОВ Григорiй Семенович, 1876 
р. народження, с. Лазарево Нiкiтовського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
техпрацiвник тресту "Донпромторг". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 
роцi.    

КОВIН-ТИЩЕНКО Дмитро Архипович, 
1908 р. народження, с. Янопiль Златопiльського р-
ну Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, десятник шахти № 4-2-
бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

КОВКIН Iван Савелiйович, 1906 р. 
народження, с. Кожля Iваницького р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник 
прокатного цеху з-ду iм. Ворошилова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1960 роцi.    
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КОВКIН Петро Савелiйович, 1903 р. 
народження, с. Кожля Iваницького р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Алчевську, кранiвник з-
ду iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

КОВНАЦЬКИЙ Iван Йосипович, 1900 р. 
народження, с. Кошелiвка Пулинського р-ну 
Київської 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.    

КОВНАЦЬКИЙ Станiслав Гнатович, 1917 р. 
народження, с. Кошелiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Красне Поле Маркiвського р-ну, робiтник 
нафтобази радгоспу "Айдар". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 14 грудня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

КОВНАЦЬКИЙ Фелiкс Войцехович, 1908 р. 
народження, с. Кошелiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Лiсна Поляна Маркiвського р-ну, робiтник 
зернорадгоспу "Старобiльський". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 
року. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

КОВРИГА Василь Назарович, 1910 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Перебував в ув'язненнi 
у спецтаборi № 0302 НКВС СРСР. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 13 сiчня 1945 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВРИЖЕНКО Василь Антонович, 1907 р. 
народження, с. Новоiванiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоiванiвцi, крiпильник шахти № 1-2 "Гiрська". 
Арештований 12 лютого 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 6 липня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВСЬКИЙ Iван Михайлович, 1903 р. 
народження, м. Красний Луч, нiмець. Проживав у 
Красному Лучi, колгоспник к-пу iм. Чапаєва. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
10 сiчня 1938 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВТОНЮК (КОВIТОНЮК) Михайло 
Йосипович, 1911 р. народження, с. Шереметка 
Вiнницького р-ну Вiнницької обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Брянка, вибiйник 
шахти "Краснопiлля". Арештований 3 лютого 1942 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 
квiтня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВТУН Василь Васильович, 1887 р. 
народження, м. Вахрушеве Краснолуцької 
мiськради, українець, неписьменний. Проживав у 
м. Красний Луч, кучер шахти № 12. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 31 жовтня 
1939 року слiдчою частиною УНКВС по Луганськiй 
обл. вирок скасовано, справу припинено за 
недоведенiстю складу злочину. Реабiлiтований у 
1939 роцi.    

КОВТУН Василь Григорович, 1911 р. 
народження, смт Лозно-Олександрiвка 
Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта середня. 
Проживав у с. Солiдарне Бiлокуракинського р-ну, 
тесляр пункту "Заготзерно". Луганським обласним 
судом 29 травня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КОВТУН Василь Миколайович, 1898 р. 
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Зимогiр'ї, 
тесляр шахти Луганського з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Арештований 7 серпня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 
з воєнним станом був етапований углиб країни. 4 
червня 1942 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВТУН Василь Трохимович, 1921 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 229 
окремої стрiлецької бригади. Вiйськовим 
трибуналом Пiвденно-Захiдного фронту 28 серпня 
1943 року засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КОВТУН Григорiй Михайлович, 1889 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiловодську, колгоспник к-
пу iм. Iллiча. Бiловодським районним народним 
судом 1 липня 1932 року засуджений до 1 р. 
примусових робiт. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВТУН Iван Сергiйович, 1915 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Варварiвцi, помiчник комбайнера Кабанської МТС. 
Донецьким обласним судом 11 лютого 1938 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КОВТУН Йосип Євгенович, 1901 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, слюсар 
Пiвнiчдондресу. Луганським обласним судом 5 
вересня 1947 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КОВТУН Микита Савелiйович (Савич), 
1900 р. народження, м. Лисичанськ, українець, 
освiта вища. Проживав у Лисичанську, агроном 
пiдсобного радгоспу "Склобуду". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 23 
листопада 1944 року засуджений до 15 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    
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КОВТУН Микита Тарасович, 1905 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Варварiвцi, слюсар монтажної контори. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 серпня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВТУН Михайло Романович, 1907 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Варварiвцi, колгоспник к-пу "Бiльшовик". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КОВТУН Михайло Федорович, 1885 р. 
народження, м. Артемiвськ Донецької обл., 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Лисичанську, служитель релiгiйного культу. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 27 
березня 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВТУН Олександр Петрович, 1892 р. 
народження, с. Орiхове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в 
Орiховому, крiпильник шахти Харкiвської 
облспоживспiлки. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 28 травня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КОВТУН Олексiй Iванович, 1918 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 34 кавалерiйського полку 6 кавалерiйської 
дивiзiї 3 кавалерiйського корпусу. 19 квiтня 1938 
року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 
6337 засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КОВТУН Самсон Гнатович, 1873 (1875) р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Боровеньках, колгоспник к-пу "Червона нива". 
Репресований двiчi. Арештований 9 серпня 1931 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 9 листопада 1931 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1931 i 1989 роках.   

КОВТУН Сергiй Федорович, 1891 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, робiтник мiськкомунгоспу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОВТУН Стефан Тимофiйович, 1890 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Варварiвцi, тимчасово не працював. Арештований 8 
березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 24 червня 1943 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВТУНЕЦЬ Варвара Никифорiвна, 1900 
р. народження, с. Сахаровка Єлецького р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
неписьменна. Проживала в м. Алчевську, не 
працювала. Арештована 31 травня 1942 року за 
звинуваченням у поширеннi панiчних чуток. 8 
червня 1942 року справу припинено за 
малозначнiстю, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована 
у 1942 роцi.    

КОВТУНОВА Катерина Петрiвна, 1903 р. 
народження, м. Ровеньки, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в Ровеньках, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Iркутської обл., Росiйська Федерацiя, 9 
березня 1942 року засуджена до 7 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

КОВЧУГ Роман Варфоломiйович, 1889 р. 
народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калмикiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 1 
березня 1930 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 2 квiтня 1930 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

КОВЧУЖЕНКО Iван Iванович, 1919 р. 
народження, с. Капiтанове Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Капiтановому, колгоспник. Арештований 7 лютого 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. У ходi слiдства 
звинувачення не знайшло пiдтвердження. 6 квiтня 
1943 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОВШАР Тетяна Олексiївна, 1924 р. 
народження, с. Притулове Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українка, освiта н/середня. 
Проживала в м. Первомайську, робiтниця вiддiлу 
робiтничого постачання шахти iм. Менжинського. 
Арештована 25 червня 1942 року за звинуваченням 
у причетностi до агентури нiмецької розвiдки. 29 
червня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

КОВШИК Василь Арсентiйович, 1895 р. 
народження, с. Великi Сорочинцi Миргородського 
р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, 
завiдуючий магазином. Арештований 6 вересня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 18 сiчня 1944 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1944 роцi.    

КОВШОВ Леонiд Микитович, 1915 р. 
народження, с-ще рудника iм. Калiнiна 
Артемiвського р-ну Донецької обл., росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Рубiжне, студент 
Рубiжанського хiмiко-технологiчного iнституту. 
Донецьким обласним судом 14-15 березня 1936 
року засуджений до 4 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.    
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КОГАН (ЛЕЖЕНIНА) Ольга Гаврилiвна, 
1908 р. народження, м. Костянтинiвка Донецької 
обл., росiянка, освiта початкова. Проживала в м. 
Луганську, завiдуюча магазином. Арештована 22 
вересня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 24 липня 1942 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

КОГАНЕЦЬ Олена Iванiвна, 1910 р. 
народження, с. Гусинка Обливського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Свердловську, 
дезiнфектор мiської санстанцiї. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 25 вересня 1943 року 
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1989 роцi.    

КОГУТ Йосип Оникiйович, 1893 р. 
народження, с. Рачки Чуднiвського р-ну 
Житомирської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, вантажник зал.ст. 
Луганськ. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 12 серпня 1940 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КОДАЦЬКИЙ (КОДАТСЬКИЙ) Iван 
Iванович, 1915 р. народження, с. Маслакове 
Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Маслаковому, робiтник радгоспу 
"Привiлля". Донецьким обласним судом 4-5 
березня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

КОДАЦЬКИЙ (КАДАЦЬКИЙ) Павло 
Семенович (Степанович), вiн же РЕТИВОВ Iван 
Павлович, 1890 (1895) р. народження, х. 
Маноцький, Тарасовський р-н Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Олександрiвка Станично-
Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 27 березня 1933 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

КОЖАНОВ Федiр Iванович, 1907 р. 
народження, с. Киреєво Шахтинського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
протитанкової батареї 884 стрiлецького полку. До 
призову проживав у м. Свердловську. Вiйськовим 
трибуналом 295 стрiлецької дивiзiї 15 жовтня 1942 
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1996 роцi.   

КОЖЕВНИКОВ Павло Iллiч, 1914 р. 
народження, с. Соф'євка Земетчинського р-ну 
Пензенської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Iзварине 
Краснодонської мiськради, вагар зал.ст. Iзварине. 
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 21 березня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КОЖЕВНИКОВА Пелагiя Миколаївна, 
1912 р. народження, с. Алфьоровка 
Борисоглєбського р-ну Воронезької обл., Росiйська 
Федерацiя, українка, освiта початкова. Проживала в 
м. Луганську, кухар їдальнi № 1. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 30 
вересня 1944 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

КОЖЕМ'ЯК Федiр Iванович, 1905 р. 
народження, с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 911 полку. Вiйськовим трибуналом 244 
стрiлецької дивiзiї 23 червня 1943 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

КОЖЕМ'ЯКIН Андрiй Данилович, 1915 р. 
народження, с. Шовкунiвка Бiлокуракинського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, крiпильник шахти iм. Крупської. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОЖЕМ'ЯКIН Андрiй Iзмайлович, 1913 р. 
народження, с. Шовкунiвка Бiлокуракинського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, запальник шахти iм. Крупської. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

КОЖЕМ'ЯКIН Матвiй Петрович, 1900 р. 
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Ящикове Перевальського р-ну, старший 
нормувальник шахти № 9. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОЖЕМ'ЯКIН Степан Васильович, 1898 р. 
народження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
кухар 59 окремого кулеметно-артилерiйського 
батальйону. Арештований 19 вересня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 жовтня 
1942 року виправданий Вiйськовим трибуналом 
305 стрiлецької дивiзiї.  Реабiлiтований у 1942 роцi.    

КОЖЕМ'ЯКIН Феодул Дмитрович, 1887 р. 
народження, с. Червоний Жовтень Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Червоному Жовтнi, колгоспник к-пу 
iм. Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
13 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОЖЕМ'ЯКIНА Мотрона Степанiвна, 1915 
р. народження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, 
українка, освiта середня. Проживала в Борiвському, 
офiцiантка вiйськторгу вiйськової частини 1577. 
Арештована 9 квiтня 1943 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 2 травня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

КОЖИН Сергiй Олексiйович, 1882 р. 
народження, Донецька обл., росiянин, освiта 
середня. Проживав у с. Нижня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, служитель релiгiйного культу. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 5 
лютого 1930 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОЖУХАР Володимир Олексiйович, 1927 
р. народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, школяр. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 28 квiтня 1943 року засуджений до 15 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    
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КОЖУХАР Дем'ян Парфентiйович, 1880 р. 
народження, с. Янкулiв Ямпiльського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Рубiжне, комiрник тресту 
"Iндустрбуд". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КОЖУХОВ Антон Омелянович, 1899 р. 
народження, с. Володимирiвка Гуляйпiльського р-
ну Запорiзької обл., українець, неписьменний. 
Проживав у кол.с. Володимирiвка Новосвiтлiвської 
селищної Ради Краснодонського р-ну, селянин-
одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 23 листопада 1931 року ухвалено постанову 
про вислання за межi України.  Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КОЖУХОВ Михайло Омелянович, 1902 р. 
народження, кол.х. Брестян Новосвiтлiвської 
селищної Ради Краснодонського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Петрiвка 
Станично-Луганського р-ну, ремонтний робiтник 
пiд'їзних шляхiв "М'ясохолодбуду". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОЖУХОВ Омелян Йосипович, 1856 р. 
народження, с. Гуляй-Поле Гуляйпiльського р-ну 
Запорiзької обл., українець, неписьменний. 
Проживав у смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-
ну, селянин-одноосiбник. Арештований 19 лютого 
1931 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної повстанської куркульської 
органiзацiї. 1 вересня 1931 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.    

КОЖУХОВ Савелiй Омелянович, 1911 р. 
народження, кол.с. Володимирiвка 
Новосвiтлiвської селищної Ради Краснодонського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за 
мiсцем народження, селянин-одноосiбник. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 
листопада 1931 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КОЖУШКО Павло Макарович, 1914 р. 
народження, с. Новоосиновка Острогозького р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
коногон шахти № 1-2. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 11 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КОЗА Йосип Йосипович, 1877 р. 
народження, с. Гречана Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Сиротине Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Будьонного. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.   
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

КОЗАК (КАЗАК) Архип Омелянович, 1908 
р. народження, с. Селище Баришiвського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, десятник шахти 
"Сталiнський вибiй". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1970 
роцi.    

КОЗАК (КАЗАК) Володимир 
Володимирович, 1902 р. народження, м. Харкiв, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, бухгалтер вiддiлу облiку виробництва 
старокотельного цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1951 роцi.   

КОЗАК (КОЗАЧОК) Михайло Антонович, 
1895 р. народження, с. Олександрiвка 
Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Маркiвка, фельдшер районної 
лiкарнi. Арештований 10 листопада 1930 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 8 серпня 1931 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.    

КОЗАК Олексiй Самiйлович, 1895 р. 
народження, Польща, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, робiтник Штерiвської 
ДРЕС. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

КОЗАК (КОЗАЧОК) Федiр 
Володимирович, 1894 р. народження, с. 
Шульгинка Старобiльського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Пантюхине 
Новопсковського р-ну, фельдшер сiльської лiкарнi. 
Арештований 10 листопада 1930 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 2 серпня 1931 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.    

КОЗАКОВ (КАЗАКОВ) Григорiй Iванович, 
1892 (1894) р. народження, м. Артемiвськ 
Донецької обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Перевальську, головний механiк 
Паркомунiвського рудоуправлiння. Арештований 
20 березня 1928 року за звинуваченням у 
шкiдництвi. 2 червня 1928 року справу припинено 
за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до 
суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

КОЗАКОВ (КАЗАКОВ) Єфрем Андрiйович, 
1895 р. народження, с. Поляна Малинова 
Землянського р-ну Воронезької обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
с. Ритикове Свердловської мiськради, коваль к-пу 
iм. К.Лiбкнехта. 27 лютого 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС вiйськової частини 1125 
засуджений до розстрiлу. 16 березня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту 
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    
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КОЗАКОВ Iван Олександрович, 1876 р. 
народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Рубiжне, 
вагар з-ду "Червоний прапор". Арештований 8 
листопада 1930 року за звинуваченням у боротьбi 
проти революцiйного руху. 3 грудня 1930 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОЗАКОВ (КАЗАКОВ) Леонiд Йосипович, 
1899 р. народження, м. Дебальцеве Донецької обл., 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Луганську, iнженер паровозного господарства 
зал.ст. Луганськ. Арештований 24 грудня 1937 року 
за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 25 травня 1939 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.    

КОЗАКОВ (КАЗАКОВ) Сергiй 
Никифорович, 1900 р. народження, с. Тросля 
Жиздринського р-ну Калузької обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
с. Малоолександрiвка Троїцького р-ну, селянин-
одноосiбник. Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу 10 травня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 25 липня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1971 роцi.    

КОЗАРЕНКО Юлiя Матвiївна, 1915 р. 
народження, с. Криничне Деражнянського р-ну 
Кам'янець-Подiльської обл., українка, освiта 
початкова. Проживала в с. Пiдгорiвка 
Старобiльського р-ну, колгоспниця к-пу iм. 
Дзержинського. Арештована 18 березня 1943 року 
за звинуваченням в пособництвi нiмецьким 
окупантам. 7 червня 1943 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

КОЗАРЧУК Михайло Васильович, 1900 р. 
народження, Польща, українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Покровське Троїцького р-ну, 
оргiнструктор райземвiддiлу. Арештований 17 
листопада 1933 року за звинуваченням у 
шпигунствi. 3 сiчня 1934 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiтований у 
1934 роцi.    

КОЗАРЧУК (КОЗАРУК) Михайло 
Васильович, 1905 р. народження, с. Чортовець 
Городоцького р-ну Львiвської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
десятник шахти № 3-3-бiс. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 17 липня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

КОЗАЧЕНКО Василь Тимофiйович, 1924 р. 
народження, с. Починiвка Калиновського р-ну 
Акмолiнської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у кол.с. Голубiвка 
Жовтенської сiльради Слов'яносербського р-ну, 
облiковець тракторної бригади к-пу iм. Комiнтерну. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської 
обл. 29 серпня 1949 року засуджений до 25 р. 
позбавлення волi. Вiйськовим трибуналом 
Київського вiйськового округу 13 травня 1955 року 
мiру покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 
1992 роцi. 

КОЗАЧЕНКО Iлля Григорович, 1892 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, 
неписьменний. Вiйськовослужбовець, рядовий 
вiйськової частини 1595. Вiйськовим трибуналом 4 
мiнно-iнженерної бригади 19 грудня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОЗАЧЕНКО Михайло Никифорович, 
1898 р. народження, м. Зимогiр'я Слов'яно-
сербського р-ну, українець. Проживав у м. Брянка, 
крiпильник шахти № 5-6. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 23 вересня 1937 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЗАЧЕНКО Федот Дмитрович, 1898 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Ясенiвський 
Ровенькiвської мiськради, телефонний майстер 
шахти № 33-37. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 20 лютого 1934 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1959 
роцi.  

КОЗАЧИНСЬКИЙ Сергiй Леонiдович, 1910 
р. народження, м. Житомир, українець, освiта 
середня. Проживав у смт Хрустальне 
Краснолуцької мiськради, не працював. Вiйськовим 
трибуналом 7 стрiлецького корпусу 19 лютого 1935 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1962 роцi.  

КОЗАЧИНСЬКИЙ Ярослав Леонiдович, 
1913 р. народження, м. Житомир, українець, освiта 
н/середня. Проживав у м. Ровеньки, кiномеханiк 
шахти № 17-бiс. Вiйськовим трибуналом 7 
стрiлецького корпусу 19 лютого 1935 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1962 роцi.  

КОЗАЧКОВ Михайло Матвiйович, 1900 р. 
народження, с-ще Хрящiвка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, чорнороб новопаровозного цеху з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЗАЧОК (КАЗАЧОК) Володимир 
Пилипович, 1910 р. народження, с. Курячiвка 
Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Курячiвцi, тесляр зал.ст. 
Катран. "Трiйкою" УНКВС по Московськiй обл., 
Росiйська Федерацiя, 11 березня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 20 
березня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

КОЗАЧОК (КАЗАЧОК) Iван Федорович, 
1896 р. народження, кол.с. Чубарiвка 
Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, селянин-
одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 11 сiчня 1933 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОЗАЧОК Олексiй Васильович, 1902 р. 
народження, с. Михайлiвка, Донецька обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Хрустальне Краснолуцької мiськради, крiпильник 
шахти № 2. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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КОЗАЧОК (КАЗАЧЕК) Пилип Артемович, 
1885 р. народження, с. Курячiвка 
Бiлокуракинського р-ну, українець, неписьменний. 
Проживав у Курячiвцi, тесляр 9-ї буддiльницi 
залiзничної магiстралi Москва-Донбас. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 лютого 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КОЗАЧУК Микола Семенович, 1895 р. 
народження, Польща, українець, освiта вища. 
Проживав у м. Первомайську, начальник 
лабораторiї шахти iм. Менжинського. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 3 березня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОЗЕРАЦЬКИЙ Гвiдон Йосипович, 1897 р. 
народження, с. Березiвка Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с-щi Новоселiвське Сватiвського р-ну, робiтник 
радгоспу "Комсомолець". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЗЕРЕВСЬКИЙ (КОЗИРЕВСЬКИЙ) 
Григорiй Порфирiйович, 1882 р. народження, с. 
Мусiївка Мiловського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Мусiївцi, колгоспник к-пу 
"Бiльшовик". Арештований 27 квiтня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 червня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЗЕРЕНКО Пантелiй Степанович, 1908 р. 
народження, с. Донцiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий. Вiйськовим трибуналом 172 стрiлецької 
дивiзiї 28 липня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОЗИНКО Федот Харитонович, 1887 р. 
народження, м. Кiровськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кiровську, робiтник шахти 
№ 6-7. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 21 сiчня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОЗИНСЬКА Марiя Антонiвна, 1899 р. 
народження, с. Дертка Дзержинського р-ну 
Вiнницької обл., полька, освiта початкова. 
Проживала в м. Стахановi, не працювала. 
Арештована 20 листопада 1937 року як дружина 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 28 березня 1938 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 
1994 роцi.   

КОЗИНСЬКИЙ Лев Ксаверович, 1895 р. 
народження, м. Кіровськ Одеської обл., поляк, 
освіта середня. Проживав у м. Стаханові, 
художник-декоратор. Комісією НКВС і 
Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1958 
році. 

КОЗИНСЬКИЙ Петро Тимофiйович, 1896 
р. народження, кол.с-ще Петрiвське Iванiвської 
сiльради Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Краснодонi, старший 
бухгалтер контори по збуту тресту "Головвугiлля". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 5 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 31 
серпня 1939 року УНКВС по Луганськiй обл. вирок 
скасовано, справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЗИНСЬКИЙ Федiр Леонтiйович, 1912 р. 
народження, м. Попасна, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Товарковський 
Тульської обл., Росiйська Федерацiя, не працював. 
Вiйськовим трибуналом 240 стрiлецької дивiзiї 29 
жовтня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОЗИР Андрiй Єгорович, 1901 р. 
народження, смт Селезнiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Перевальську, прибиральник породи шахти № 2-
бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЗИРЕВ Василь Демидович, 1904 р. 
народження, с. Крива Пустош Братського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
колгоспник к-пу "Iндустрiя". Вiйськовим 
трибуналом 35 району авiацiйного базування 6 
сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОЗИРЕВ Григорiй Петрович, 1906 р. 
народження, Куп'янський р-н Харкiвської обл., 
українець, освiта н/вища. Проживав у смт 
Комишуваха Попаснянського р-ну, агроном 
радгоспу "Гiрник" № 3. Вiйськовим трибуналом 9 
артилерiйської дивiзiї 9 березня 1943 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 
роцi.  

КОЗИРЕВ Микола Iванович, 1887 (1888) р. 
народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Тимоновому, без певних занять. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 29 квiтня 1933 
року ухвалено постанову про вислання за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЗИРЕВ Мусiй Логвинович, 1898 р. 
народження, с. Стрiльцiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Новоспасiвка Бiловодського р-ну, робiтник 
конезаводу № 87. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 22 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЗИРЕВ Олексiй Сергiйович, 1912 р. 
народження, с. Передельново Дзержинського р-ну 
Горьковської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/середня. Проживав у м. Рубiжне, майстер 
цеху № 4 хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.  
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КОЗИРЕВ Семен Андрiйович, 1904 р. 
народження, с. Лiвинка Новонiколаєвського р-ну 
Куйбишевської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, завiдуючий лiсним складом 
райспоживспiлки. Луганським обласним судом 28 
жовтня 1953 року засуджений до 25 р. позбавлення 
волi. 26 сiчня 1955 року Верховним судом УРСР 
мiру покарання знижено до 5 р.  Реабiлiтований у 
1991 роцi.  

КОЗИРЕВ Якiв Максимович, 1877 р. 
народження, с. Липки Починковського р-ну 
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Софiївський 
Краснолуцької мiськради, сторож радгоспу 
"Хрустальський". Арештований 15 березня 1942 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 
липня 1943 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЗИРЕНКО Iлля Мусiйович, 1895 р. 
народження, с. Шулiкiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Бiловодськ, приймальник сiна Старобiльського 
пункту "Заготсiно". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 23 вересня 1936 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЗИЦЬКИЙ Вацлав Петрович, 1913 р. 
народження, с. Гелетинцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Будьонного. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОЗИЦЬКИЙ Едвард Петрович, 1919 р. 
народження, с. Гелетинцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Будьонного. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОЗИЦЬКИЙ Йосип Францович, 1886 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 
нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1970 
роцi.  

КОЗИЦЬКИЙ Людвiг Казимирович, 1882 
р. народження, м. Бердянськ Запорiзької обл., 
поляк, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
слюсар електроцеху з-ду iм. Ворошилова. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.  

КОЗИЦЬКИЙ Петро Францович, 1871 р. 
народження, с. Гелетинцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Будьонного. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 2 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.  

КОЗИЦЬКИЙ Тадеуш Йосипович, 1912 р. 
народження, с. Гелетинцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у смт Новоайдар, штукатур 10-ї буддiльницi 
залiзничної магiстралi Москва-Донбас. Луганським 
обласним судом 19 липня 1939 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. 23 листопада 1939 року 
Верховним судом УРСР справу направлено на нове 
розслiдування. 25-26 лютого 1940 року 
виправданий Луганським обласним судом. 
Реабiлiтований у 1940 роцi.    

КОЗIЄВ (КАЗIЄВ, КIЗIЄВ) Андрiй 
Трохимович, 1892 р. народження, с. Павленкове 
Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Павленковому, селянин-одноосiбник. 
Арештований 26 березня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 лютого 
1932 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

КОЗIЙ Андрiй Парамонович, 1910 р. 
народження, с. Великий Скнит Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, шофер з-ду № 60. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.  

КОЗIН Семен Борисович, 1897 р. 
народження, Новомосковський р-н 
Днiпропетровської обл., росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Красний Луч, працiвник робiтничого 
кооперативу "Червоний шахтар". Арештований 26 
грудня 1932 року за пiдозрою в приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 8 березня 1933 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЗЛЕНКО Маркiян Фролович, 1892 р. 
народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бараникiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 25 
грудня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОЗЛЕНКО Панас Харитонович, 1894 р. 
народження, с. Товмач Шполянського р-ну 
Київської обл., українець, освiта середня. Проживав 
у м. Лисичанську, фельдшер лiкарнi iм. Артема. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 9 
лютого 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОЗЛИТIНА Варвара Єгорівна (Вiра 
Георгiївна), 1915 (1922) р. народження, с. 
Новочермошнянка Медвенського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росіянка, освiта 
початкова. Проживала в м. Алчевську, робiтниця 
коксохiмзаводу. Арештована 22 лютого 1944 року 
за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 3 червня 1944 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.  
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КОЗЛОВ Андрiй Петрович, 1893 (1896) р. 
народження, смт Лозно-Олександрiвка Бiлокура-
кинського р-ну, українець. Проживав у м. 
Старобiльську, завгосп окружного дитячого 
санаторiю. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 
серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЗЛОВ Василь Петрович, 1925 р. 
народження, с. Андрiївка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у смт 
Сiмейкине Краснодонського р-ну, не працював. 
Арештований 9 березня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 19 квiтня 1943 року справу припинено 
за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1996 роцi.  

КОЗЛОВ Дмитро Дмитрович, 1896 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Чорнухиному, оглядач вагонiв зал.ст. Чорнухине. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.  

КОЗЛОВ Дмитро Никифорович, 1894 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Чорнухиному, слюсар зал.ст. Дебальцеве, Донецька 
обл. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.    

КОЗЛОВ Єгор Панасович, 1917 р. 
народження, м. Краснодон, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 20 
окремого дивiзiону 214 стрiлецької дивiзiї. 
Особливим вiддiлом НКВС 34 армiї 28 серпня 1941 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 
того ж дня. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОЗЛОВ Iван Iванович, 1880 р. 
народження, с. Садки Таганрозького р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Свiтличне 
Краснодонської мiськради, возiй при їдальнi шахти 
№ 5. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 
червня 1935 року ухвалено постанову про вислання 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЗЛОВ Iван Федорович, 1884 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, 
колгоспник к-пу "Червоний партизан". 
Арештований 14 жовтня 1937 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОЗЛОВ Iлля Мокiйович, 1887 р. 
народження, с. Кузьминичi Гомельського р-ну 
Гомельської обл., Бiлорусь, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Алчевську, завгосп 
тресту "Доннархарч". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЗЛОВ Йосип Григорович, 1899 р. 
народження, Бiлорусь, росiянин, освiта початкова.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. 
Луганську, начальник оргвiддiлу облпромради. 
Арештований 28 квiтня 1942 року за 
звинуваченням в контрреволюцiйному саботажi. У 
зв'язку з воєнним станом був етапований углиб 
країни, де пiзнiше не виявлений. 10 лютого 1948 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЗЛОВ Леонiд Iванович, 1887 р. 
народження, с. Авдєєвка, Вiтебська обл., Бiлорусь, 
бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, завiдуючий лiсним складом шахти iм. 
Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1959 роцi.  

КОЗЛОВ Максим Еммануїлович, 1897 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Петрiвцi, голова к-пу iм. Шевченка. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.  

КОЗЛОВ Микола Борисович, 1892 р. 
народження, м. Борисоглєбськ Воронезької обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин. Проживав у м. 
Луганську, начальник вiддiлу органiзацiї працi з-ду 
iм. Артема. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЗЛОВ Микола Олександрович, 1885 р. 
народження, с. Родники, Костромська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м. Рубiжне, головний iнженер 
Рубiжанської групи хiмзаводiв. Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 22 березня 1931 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 квiтня 
1931 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.  

КОЗЛОВ Михайло Сидорович, 1888 р. 
народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Литвинiвцi, не працював. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЗЛОВ Никифор Семенович, 1900 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, коваль зал.ст. 
Сватове. Арештований 1 червня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 23 червня 1943 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi.  Реабiлiтований у 1943 роцi.  

КОЗЛОВ Олександр Васильович, 1909 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Петрiвка Станично-
Луганського р-ну, колгоспник к-пу iм. Шевченка. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.  
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КОЗЛОВ Олександр Овдiйович, 1893 р. 
народження, м. Стаханов, росiянин, освiта н/вища. 
Проживав у м. Луганську, працiвник вiддiлу 
постачання з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.  

КОЗЛОВ Олексiй Iванович, 1909 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Чорнухиному, бригадир слюсарiв служби 
водопостачання зал.ст. Дебальцеве, Донецька обл. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КОЗЛОВ Павло Iллiч, 1897 р. народження, 
смт Чорнухине Перевальського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Чорнухиному, 
помiчник машинiста зал.ст. Дебальцеве, Донецька 
обл. Арештований 9 сiчня 1933 року за 
звинуваченням у поширеннi антирадянських 
вигадок. 6 лютого 1933 року справу припинено за 
малозначнiстю, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.  

КОЗЛОВ Павло Сергiйович, 1887 р. 
народження, с. Борисов, Калiнiнська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, грубник-
приватник. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Донецької обл. 16 липня 1943 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОЗЛОВ Петро Федорович, 1893 р. 
народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Олексiївцi, 
бригадир к-пу "День урожаю". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОЗЛОВ Пилип Трохимович, 1896 р. 
народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Райгородцi, колгоспник к-пу "Тсоавiахiм". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 10 сiчня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОЗЛОВ Степан Iванович, 1887 р. 
народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Олексiївцi, 
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 21 березня 1930 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЗЛОВ Тихiн Матвiйович, 1912 р. 
народження, Могильовська обл., Бiлорусь, бiлорус, 
освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, 
лiсогон шахти "Альберт". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 21 жовтня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.  

КОЗЛОВ Федiр Iванович, 1876 р. 
народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. 
Арештований 18 березня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 лютого 
1932 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

КОЗЛОВ Федiр Йосипович, 1901 р. 
народження, с. Кондриво Карачевського р-ну 
Брянської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Луганську, директор магазину 
"Гастроном" № 29. Арештований 7 серпня 1938 
року за звинуваченням у приналежностi до 
правотроцькiстської органiзацiї. 10 березня 1939 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЗЛОВА Анастасiя Карлiвна, 1902 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
нiмкеня, освiта початкова. Проживала в м. 
Первомайську, домогосподарка. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 20 травня 1944 року 
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1991 роцi.  

КОЗЛОВА Євдокiя Дмитрiвна, 1910 р. 
народження, с. Денисковичi Новозибковського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
неписьменна. Проживала в смт Чорнухине 
Перевальського р-ну, не працювала. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 27 
березня 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.  

КОЗЛОВА Єфросинiя Єпiфанiвна, 1898 р. 
народження, с. Новокраснiвка Антрацитiвського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала в 
Новокраснiвцi, колгоспниця к-пу iм. 2-ї п'ятирiчки. 
Арештована 1 грудня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 24 грудня 1941 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КОЗЛОВА Олександра Михайлiвна, 1925 р. 
народження, с. Ясенок Верхньолюбазького р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, 
вiльнонаймана кухар вiйськової частини 528 
мiнометного полку 23 вiддiлення Запорiзької 
мiнометної бригади. Арештована 8 листопада 1943 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 3 сiчня 1944 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

КОЗЛОВА Софiя Давидiвна, 1897 р. 
народження, м. Полтава, єврейка, освiта вища. 
Проживала в м. Стахановi, не працювала. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 
1937 року як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини засуджена до 8 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1956 роцi.  
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КОЗЛОВА Феодосiя Дмитрiвна, 1889 р. 
народження, смт Бiловодськ, українка, освiта 
початкова. Проживала у смт Вовчоярiвка 
Попаснянського р-ну, домогосподарка. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 25-30 
листопада 1944 року засуджена до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.  

КОЗЛОВСЬКА Валентина Миколаївна, 
1921 р. народження, м. Красноармiйське Донецької 
обл., українка, освiта н/середня. Проживала в м. 
Луганську, без певних занять. Арештована 16 
грудня 1941 року за пiдозрою у приналежностi до 
агентури нiмецької розвiдки. 5 лютого 1942 року 
виправдана Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону. Реабiлiтована у 1942 роцi.  

КОЗЛОВСЬКИЙ Василь Михайлович,1884 р. 
народження, м. Мелiтополь Днiпропетровської 
обл., українець, освiта середня. Проживав у м. 
Луганську, службовець фiлiї Промбанку. 
Арештований 1 серпня 1938 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної 
повстанської органiзацiї. 8 вересня 1938 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЗЛОВСЬКИЙ Дмитро Iванович, 1879 р. 
народження, с. Новоукраїнка, Херсонська обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, тесляр шахти № 2-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 8 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЗЛОВСЬКИЙ Зiновiй Iсайович, 1878 р. 
народження, с. Кукуєвка, Могильовська обл., 
Бiлорусь, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Брянка, десятник шахти № 1-бiс. Арештований 
12 лютого 1931 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
30 квiтня 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЗЛОВСЬКИЙ Iван Максимович, 1911 р. 
народження, м. Лебедин, Харкiвська обл., 
українець, освiта вища. Проживав у м. Красний 
Луч, шкiльний учитель. Донецьким обласним 
судом 5 лютого 1938 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОЗЛОВСЬКИЙ Йосип Владиславович, 
1894 р. народження, с. Борисiв Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Романiвка Бiлокуракинського р-ну, колiсник к-
пу iм. Калiнiна. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 22 лютого 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЗЛОВСЬКИЙ Карл Мартинович, 1898 
р. народження, с. Ключники Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. К. Лiбкнехта Лутугинського р-ну, комiрник 
Волнухинської МТС. Арештований 4 вересня 1941 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.  У 
зв'язку з воєнним станом був етапований углиб 
країни, де помер 19 квiтня 1942 року. 18 вересня 
1969 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОЗЛОВСЬКИЙ Костянтин Зiновiйович, 
1907 р. народження, м. Брянка, росiянин, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 3 
батальйону бригади морської пiхоти 
Чорноморського флоту. Вiйськовим трибуналом 
Керченської вiйськово-морської бази 12 грудня 
1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.  

КОЗЛОВСЬКИЙ Лео (Леонтiй) 
Матвiйович, 1885 р. народження, с. Адамiвка 
Слов'янського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с-щi Азарiвка 
Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Репресований тричi. Постановою Колегiї ОДПУ вiд 
23 лютого 1930 року позбавлений на 3 р. права 
проживати на Українi, у Пiвнiчнокавказькому краї, 
Московськiй i Ленiнградській областях Росiйської 
Федерацiї. 25 лютого 1934 року Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Луганським обласним судом 10 
вересня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1995 роках. 

КОЗЛОВСЬКИЙ Мартин Якович, 1870 р. 
народження, Марiупольський р-н Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Ребрикове 
Антрацитiвського р-ну, не працював. Арештований 
24 квiтня 1935 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 29 травня 1935 року справу 
припинено за малозначнiстю, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1935 роцi.  

КОЗЛОВСЬКИЙ Матвiй Iванович, 1864 
(1868) р. народження, с. Адамiвка Слов'янського р-
ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Азарiвка Лутугинського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Колегiєю 
ОДПУ 23 лютого 1930 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 5 жовтня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 20 
жовтня 1941 року. Реабiлiтований вiдповiдно у 
1989 i 1990 роках. 

КОЗЛОВСЬКИЙ Микола Олексiйович, 
1894 р. народження, с. Iллiнка, Воронезька обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у смт Комсомольський Свердловської 
мiськради, завiдуючий школою при шахтi 
"Центросоюз". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 19 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.  

КОЗЛОВСЬКИЙ Пантелiй Дмитрович, 
1914 р. народження, Новоукраїнський р-н Одеської 
обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Краснодонi, бухгалтер контори "Доннархарчу". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 8 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.  

КОЗЛОВСЬКИЙ Станiслав Антонович, 
1886 р. народження, Польща, бiлорус, освiта 
початкова. Проживав у м. Антрацитi, колiйний 
обхiдник зал.ст. Антрацит. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 21 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 5 грудня 1937 
року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КОЗЛОВСЬКИЙ Теофiл Шемонович, 1899 р. 
народження, с. Адамiвка Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Свистунiвка Сватiвського р-ну, тесляр 
райкомунгоспу. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 31 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОЗЛОВСЬКИЙ Фаустин Iванович, 1893 р. 
народження, с. Адамiвка Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Євсуг Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
24 листопада 1937 року  засуджений до розстрiлу. 
Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОЗЛОВСЬКИЙ Федiр Мартинович, 1896 р. 
народження, Марiупольський р-н Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Ребрикове 
Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Тельмана. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 13 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КОЗЛОВСЬКИЙ Федiр Петрович, 1893 р. 
народження, м. Днiпропетровськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Брянка, слюсар шахти № 
12. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 15 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 
1959 роцi.  

КОЗЛОВСЬКИЙ Франц Iванович, 1897 р. 
народження, с. Сатанiвка Сатанiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Лизине Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-
пу "Рада". Особливою нарадою при НКВС СРСР 20 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОЗЛОВСЬКИЙ Якiв Матвiйович, 1891 р. 
народження, с. Адамiвка Слов'янського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с-щi Азарiвка Лутугинського р-ну, селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 25 лютого 1934 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЗМЕРЧУК Iван Андрiйович, 1911 р. 
народження, с. Клинкiвцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м. Краснодонi, наваловiдбiйник шахти №  3-бiс. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КОЗОБРОД Iван Iсайович, 1898 р. 
народження, с. Ямпiль Краснолиманського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у кол.с. Чубарiвка Попаснянського р-ну, 
колгоспник к-пу "12 рокiв Жовтня". Арештований 3 
лютого 1942 року за звинуваченням в пособництвi 
нiмецьким окупантам. У зв'язку з воєнним станом 
був етапований углиб країни, де пiзнiше не 
виявлений. Реабiлiтований у 1950 роцi.  

КОЗОРЄЗОВ Василь Данилович, 1901 р. 
народження, м. Новий Оскол Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Свердловську, тесляр швейної 
фабрики. Луганським обласним судом 5 грудня 
1945 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1967 роцi.  

КОЗОРIЗ Михайло Iванович, 1895 р. 
народження, с. Старi Богородчани 
Богородчанського р-ну Iвано-Франкiвської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Миколаївка Попаснянського р-ну, сторож кiнного 
двору вагоноремонтного з-ду зал.ст. Попасна. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 11 лютого 
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЗОРIЗ Петро Микитович, 1902 р. 
народження, с. Кобиляки Звенигородського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Березiвське Попаснянського р-ну, 
вибiйник шахти № 1. Луганським обласним судом 
28 серпня 1941 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КОЗУБОВ Iван Андрiйович, 1924 р. 
народження, с. Березiвка Подгоренського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта н/середня. Проживав у м. Вахрушеве 
Краснолуцької мiськради, учень слюсаря шахти № 
5-бiс. Арештований 29 липня 1941 року за 
звинуваченням у причетностi до розповсюдження 
антирадянських листiвок. 14 серпня 1941 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.  

КОЗУЛЯЄВ Михайло Олексiйович, 1897 р. 
народження, Сосновський р-н Горьковської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м. Луганську, завiдуючий навчальною 
частиною педагогiчного iнституту. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 21 
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 24 
сiчня 1939 року Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР розстрiл замiнено 15 р. позбавлення 
волi. 6 лютого 1941 року Верховним судом СРСР 
вирок скасовано, справу припинено за 
недоведенiстю складу злочину. Реабiлiтований у 
1941 роцi.  

КОЗЬМИРЧУК (КОЗЬМЕРЧУК) Людвiг 
Михайлович, 1911 р. народження, с. Климкiвцi 
Городоцького р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у м. Краснодонi, робiтник 
шахти № 3-бiс. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЗЬМIН Григорiй Павлович, 1894 р. 
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта 
вища. Проживав у с. Денежникове 
Новоайдарського р-ну, директор сiльської школи. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 лютого 
1944 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    
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КОЗЬМIН Iван Федорович, 1890 р. 
народження, х. Трифонов, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
кравець-приватник. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЗЬМIН Максим Петрович, 1876 р. 
народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав в 
Урало-Кавказi, шляховий робiтник. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОЗЬМIН Михайло Спиридонович, 1918 р. 
народження, х. Верхнi Грачики, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/середня. Проживав у м. Ровеньки, 
табельник шахти № 1. Донецьким обласним судом 
8 травня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОЗЬМIН Спиридон Андрiйович, 1898 р. 
народження, х. Сибiлєв, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Талове 
Краснодонського р-ну, рахiвник-касир радгоспу iм. 
Орджонiкiдзе. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КОЗЮБЕРДА Архип Йосипович, 1894 р. 
народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Кудряшiвцi, ветсанiтар к-пу "Червоний прапор". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КОЗЮБЕРДА Борис Семенович, 1876(1877) 
р. народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у м. Зоринську 
Перевальського р-ну, конюх шахти "Никанор". 
Репресований двiчi. Постановою "трiйки" при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 12 березня 1930 року 
висланий на 5 р. за межi України. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 16 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 2 лютого 1938 
року. Реабiлiтований вiдповiдно у 1997 i 1989 
роках.. 

КОЗЮБЕРДА Влас Петрович, 1908 р. 
народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Кудряшiвцi, слюсар-водопровiдник "Iндустрбуду". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1964 роцi.  

КОЗЮБЕРДА Гаврило Архипович, 1909 р. 
народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у с. Оленiвка 
Перевальського р-ну, завiдуючий сiльським 
клубом. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 28-29 квiтня 1942 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОЗЮБЕРДА Ганна Онисимiвна, 1900 р. 
народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в м. Зоринську 
Перевальського р-ну, домогосподарка. Вiйськовим 
трибуналом Алчевського гарнiзону 16 квiтня 1942 
року засуджена до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1995 роцi.  

КОЗЮБЕРДА Григорiй Йосипович, 1899 р. 
народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, помiчник апаратника хiмкомбiнату. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.  

КОЗЮБЕРДА Григорiй Якович, 1909 р. 
народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, слюсар хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 29 грудня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 
роцi.  

КОЗЮБЕРДА Дмитро Якович, 1893 р. 
народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, начальник механiчної майстернi 
силiкатного з-ду тресту "Лисхiмбуд". Донецьким 
обласним судом 5 липня 1937 року засуджений до 5 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1979 роцi.  

КОЗЮБЕРДА Єгор Єгорович, 1863 р. 
народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, не працював. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 2 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЗЮБЕРДА Iван Стефанович, 1906 р. 
народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Круглому, 
селянин-одноосiбник. Постановою Судової 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 12 березня 
1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1997 роцi.  

КОЗЮБЕРДА Iван Якович, 1912 р. 
народження, с. Новопокровка Бiлокуракинського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новопокровцi, колгоспник к-пу iм. Кiрова. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 вересня 1937 року. Реабiлiтований у 
1969 роцi.  

КОЗЮБЕРДА Йосип Платонович, 1870 р. 
народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Кудряшiвцi, 
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЗЮБЕРДА Костянтин Йосипович, 1904 р. 
народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Кудряшiвцi, слюсар силiкатного з-ду тресту 
"Лисхiмбуд". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
13 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1961 роцi.  
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КОЗЮБЕРДА Марiя Гнатiвна, 1909 р. 
народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в Круглому, селянка-
одноосiбниця. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 12 березня 1930 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1996 роцi.  

КОЗЮБЕРДА Наум Семенович, 1865 р. 
народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Круглому, 
селянин-одноосiбник. Постановою Судової 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 12 березня 
1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1997 роцi.  

КОЗЮБЕРДА Никифор Наумович, 1907 р. 
народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Зоринську Перевальського р-ну, вибiйник шахти 
"Никанор". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 28-29 квiтня 1942 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОЗЮБЕРДА Олексiй Наумович, 1903 р. 
народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Круглому, 
селянин-одноосiбник. Арештований 17 травня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 
червня 1933 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЗЮБЕРДА Олексiй Харитонович, 1893 
р. народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Круглому, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ вiд 
12 березня 1930 року висланий на 5 р. за межi 
України. 23 квiтня 1938 року "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1997 i 1989 роках. 

КОЗЮБЕРДА Павло Петрович, 1878 р. 
народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Круглому, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 12 березня 1930 
року ухвалено постанову про вислання на 5 р. за 
межi України. 16 жовтня 1937 року "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1997 i 1989 
роках. 

КОЗЮБЕРДА Самiйло Єгорович, 1898 р. 
народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, бригадир котельникiв хiмкомбiнату. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КОЗЮБЕРДА Стефан Матвiйович, 1870 р. 
народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Круглому, 
селянин-одноосiбник. Арештований 23 лютого 
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 12 березня 1930 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.  

КОЗЮБЕРДА Феодосiй Семенович, 1869 р. 
народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Круглому, 
селянин-одноосiбник. Постановою Судової 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 12 березня 
1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1996 роцi.  

КОЗЮБЕРДА Якiв Аполлонович, 1888 р. 
народження, Новоайдарський р-н, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, возiй 
їдальнi № 24 тресту "Доннархарч". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.  

КОЗЮБЕРДА Якiв Iванович, 1865 р. 
народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Круглому, 
селянин-одноосiбник. Арештований 2 березня 1930 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї та 
участi в масових заворушеннях. 12 березня 1930 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1930 роцi.  

КОЗЮБЕРДА Якiв Наумович, 1897 (1892) 
р. народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Круглому, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 12 березня 1930 
року ухвалено постанову про вислання на 5 р. за 
межi України. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 28-29 квiтня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1997 i 1995 роках.   

КОЗЮБЕРДIН Варфоломiй Iванович, 1880 
р. народження, с. Валуйське Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.  

КОЗЮБЕРДIН (КУЗЮБЕРДIН) Гаврило 
Григорович, 1896 р. народження, смт Станично-
Луганське, українець, освiта середня. Проживав у 
м. Луганську, рахiвник шахти № 2 облмiсцевпрому. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.  

КОЗЮБЕРДIН Iван Петрович, 1885 р. 
народження, с-ще Вiльхове Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, сторож тресту "Донхарчоторг". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.  

КОЗЮБЕРДIН Iван Федорович, 1911 р. 
народження, с. Нижня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Станично-Луганське, робiтник зал. 
магiстралi Москва-Донбас. Арештований 13 
березня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй дiяльностi. 29 квiтня 1933 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.  
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КОЗЮБЕРДIН (КУЗЮБЕРДIН) Костянтин 
Iванович, 1893 р. народження, кол.х. Верхня 
Лощина Вiльхiвської сiльради Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу 
iм. Донбасу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.  

КОЗЮБЕРДIН Стефан Iванович, 1896 р. 
народження, с. Комишне Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Комишному, коваль к-пу "Червоний Кавказ". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.  

КОЗЮБЕРДIН (КУЗЮБЕРДIН) Тимофiй 
Власович, 1884 р. народження, с. Красна Талiвка 
Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, возiй контори 
"Головриба". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КОЗЮБЕРДIН-МИХАЙЛОВ Федiр 
(Федосiй) Варфоломiйович, 1896 р. народження, 
кол.х. Верхня Лощина Вiльхiвської сiльради 
Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, стрiлочник 
залiзничного роз'їзду Вергунка. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 13 
квiтня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЗЮБЕРДIН Якiв Iванович, 1889 р. 
народження, с. Комишне Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Комишному, рахiвник к-пу "Червоний Кавказ". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.  

КОЗЮБЕРДIНА Вiра Петрiвна, 1914 р. 
народження, с. Красна Талiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянка, освiта вища. 
Проживала в м. Луганську, лiкар мiської дитячої 
лiкарнi. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 28 червня 1943 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.  

КОЗЮБЕРДIНА (КУЗЮБЕРДIНА) Раїса 
Петрiвна, 1915 р. народження, с. Благовiщенка 
Станично-Луганського р-ну, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в Благовiщенцi, колгоспниця 
к-пу "Красний Луч". Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 2 вересня 1944 року як член 
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини вислана за межi України.  
Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КОЗЮЛЬ Франц Михайлович, 1891 р. 
народження, Литва, поляк, 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 1959 роцi.  

КОЗЮРА Абрам Йосипович, 1873 р. 
народження, смт Маломиколаївка 
Антрацитiвського р-ну, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у Маломиколаївцi, колгоспник к-пу 
"Красний Луч". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 25 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 3 березня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОЗЮТИЧЕВ Iван Миколайович, 1898 р. 
народження, Смоленська обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Енгельсове Краснодонської мiськради, вибiйник 
шахти iм. Енгельса. Вiйськовим трибуналом 18 
армiї 15 квiтня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 12 травня 1942 року. Реабiлiтований у 
1990 роцi.  

КОЙНИЧЕНКО Влас Дмитрович, 1905 р. 
народження, с. Андрiївка Балаклiйського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта вища. Проживав 
у м. Кiровську, iнженер тресту "Кiроввугiлля". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 8 липня 1944 
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОКА Костянтин Панасович, 1895 р. 
народження, с. Пiски Лубенського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. 
Старобiльську, заступник голови мiськвиконкому. 
Київським обласним судом 9 серпня 1935 року 
засуджений до 3 р. позбавленння волi. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.  

КОКАРЕВ Йосип Тимофiйович, 1887 р. 
народження, с. Анохiно, Орловська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, полiтрук взводу охорони з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 29 жовтня 1939 року засуджений до 3 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОКАРЕВА Олександра Дмитрiвна, 1902 р. 
народження, х. Старосенюткiн, Серафимовицький 
р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в м. 
Луганську, домогосподарка. Арештована 18 
листопада 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 21 березня 1942 року 
виправдана Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл., з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1942 роцi.  

КОКIН Олександр Петрович, 1890 р. 
народження, м. Саратов, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у смт Мiлове, 
начальник групи Артемiвського 
землевпорядкувального бюро. Арештований 29 
червня 1931 року  за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
14 листопада 1931 року з-пiд варти звiльнений пiд 
пiдписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1997 роцi.  

КОККIНОПУЛО Iван Панайотович, 1902 р. 
народження, Туреччина, грек, освiта початкова. 
Проживав у м. Свердловську, крiпильник шахти iм. 
Володарського. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 10 лютого 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.  
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КОККIНОПУЛО Панайот Iванович, 1879 
р. народження, Туреччина, грек, неписьменний. 
Проживав у смт Павлiвка Свердловської мiськради, 
сторож магазину. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 10 лютого 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КОКОЗІДI Дмитро Костянтинович, 1901 р. 
народження, Грецiя, грек, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, перукар-приватник. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 5 лютого 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КОЛБАСА Iван Олександрович, 1893 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Солiдарне 
Бiлокуракинського р-ну, чорнороб залiзничної 
магiстралi Москва-Донбас. "Трiйкою" УНКВС по 
Московськiй обл., Росiйська Федерацiя, 11 березня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 20 
березня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛБАСА Олександр Васильович, 1895 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий служби охорони 
польового пересувного госпiталю № 598. 
Вiйськовим трибуналом 5 повiтряної армiї 11 сiчня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОЛБАСА Олександр Кузьмич, 1881 р. 
народження, с. Софiївка Вовчанського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Спiрне Попаснянського р-ну 
(пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
коваль радгоспу "Спiрне". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КОЛБАСА Сидiр Олексiйович, 1910 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 31 серпня 1932 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОЛБАСА Федiр Деомидович, 1892 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Царiвка Троїцького р-ну, 
рахiвник к-пу iм. Косiора. Донецьким обласним 
судом 25 жовтня 1937 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛБАСЕНКО Полiкарп Олексiйович, 
1883 р. народження, с. Лоташеве 
Катеринопiльського р-ну Київської обл., українець, 
неписьменний. Проживав у м. Алмазна 
Стахановської мiськради, кучер госпчастини з-ду 
"Сталь". Спецколегiєю Донецького обласного суду 
4 листопада 1935 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЛБАСЕНКО Хома Олексiйович, 1898 р. 
народження, с. Лоташеве Катеринопiльського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, 
слюсар з-ду "Сталь". Донецьким обласним судом 
11 сiчня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОЛГАН Єгор Iванович, 1907 р. 
народження, с. Новоолександровка Ольховатського 
р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, робiтник шахти № 3-3-бiс. Арештований 
10 грудня 1937 року за звинуваченням в 
антирадянськiй дiяльностi. 10 сiчня 1939 року 
справу припинено за недоведенiстю звинуваченння, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЛГАН Михайло Степанович, 1904 р. 
народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Ярське 
Мiловського р-ну, рахiвник к-пу "КIМ". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.  

КОЛГАН Прокiп Панасович, 1876 р. 
народження, с. Гармашiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Гармашiвцi, колгоспник к-пу iм. 1 Травня. 22 
червня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОЛЕВ Родiон Миколайович, 1893 р. 
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Вiльхове Станично-Луганського 
р-ну, городник радгоспу iм. Ворошилова. Судовою 
колегiєю Донецького обласного суду 13 лютого 
1939 року засуджений до розстрiлу. 13 березня 
1939 року Верховним судом УРСР розстрiл 
замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КОЛЕГАЄВ (КАЛЕГАЄВ) Микола 
Никифорович, 1901 р. народження, кол.х. 
Калегаєв Веселогорiвської сiльради 
Слов'яносербського р-ну, росiянин. Проживав за 
мiсцем народження, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 27 сiчня 1931 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЕГАЄВ (КАЛЕГАЄВ) Тимофiй 
Гаврилович, 1884 р. народження, м. Бердянськ 
Донецької обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав на кол.х. Колегаєв Веселогорiвської 
сiльради Слов'яносербського р-ну, селянин-
одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 27 сiчня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у  1989 роцi.   

КОЛЕДЕНКОВ Федiр Григорович, 1896 р. 
народження, с. Курбатовка, Московська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-
ну, десятник на будiвництвi залiзничної магiстралi 
Москва-Донбас. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 23 квiтня 1937 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  
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КОЛЕДIН Василь Андрiйович, 1899 р. 
народження, х. Дев'яткiн, Серафимовицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник Артемiвського харчоторгу. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 29 квiтня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОЛЕНДЕР Шимон Лейбович, 1909 р. 
народження, Польща, єврей, освiта початкова. 
Проживав у смт Тошкiвка Первомайської 
мiськради, робiтник шахти № 3-13 "Тошкiвка". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 11 жовтня 
1940 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЕНОВ Леонтiй Олексiйович, 1889 р. 
народження, с. Романiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Романiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 7 травня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КОЛЕСНИК (КОЛЕСНИКОВ) Василь 
Мартинович, 1915 р. народження, с. Новоселiвка 
Слов'яносербського р-ну, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 179 
будiвельного батальйону 48 артилерiйської дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом 26 стрiлецького корпусу 14 
червня 1938 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. 17 лютого 1939 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1939 роцi.    

КОЛЕСНИК Iван Григорович, 1902 р. 
народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, заготiвельник райспоживспiлки. 
Репресований двiчi. Арештований 22 квiтня 1944 
року за звинуваченням у зрадi радянських громадян 
в перiод окупацiї. 14 серпня 1944 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 12 листопада 1945 року 
засуджений до 20 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1955 роках. 

КОЛЕСНИК (КОЛЕСНИКОВ) Iван 
Сидорович, 1903 р. народження, смт Маркiвка, 
українець, освiта початкова. Проживав у Маркiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 1 травня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 
вересня 1933 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЛЕСНИК Iлля Панасович, 1900 р. 
народження, смт Михайлiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Михайлiвцi, робiтник Алчевського з-ду iм. 
Ворошилова. Арештований 13 сiчня 1933 року за 
звинуваченням у контрреволюцiйному саботажi. 16 
березня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЛЕСНИК Кирило Iванович, 1896 р. 
народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Слов'яносербську, бригадир 
к-пу "Об'єднана праця". Арештований 29 березня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 12 серпня 1943 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЛЕСНИК Марiя Романiвна, 1907 р. 
народження, с. Денежникове Новоайдарського р-
ну, росiянка, освiта н/середня. Проживала в 
Денежниковому, домогосподарка. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 21 червня 1938 року як 
дружина репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини засуджена до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1957 роцi.  

КОЛЕСНИК Микола Iванович, 1903 р. 
народження, м. Алчевськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Лiсна Поляна 
Маркiвського р-ну, не працював. Донецьким 
обласним судом 6 липня 1937 року засуджений до 6 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОЛЕСНИК Михайло Іванович, 1899 р. 
народження, с. Миколаївка Осипенківського р-ну 
Запорізької обл., українець, освіта початкова. 
Проживав на зал.ст. Должанська Свердловського р-
ну, десятник БМУ № 2. Військовим трибуналом 
Північно-Донецької залізниці 11 травня 1946 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волі. 19 липня 1946 
року Військовою колегією Верховного суду СРСР 
вирок скасовано за недоведеністю, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1946 році. 

КОЛЕСНИК Олексiй Павлович, 1927 р. 
народження, с. Хижня Манькiвського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, вантажник тресту 
"Кадiїввугiлля". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 26 березня 1946 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОЛЕСНИК (КОЛЕСНИКОВ) Сергiй 
Федорович, 1899 р. народження, с. Старий Айдар 
Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у с. Красний Лиман 
Слов'яносербського р-ну, модельник Луганського з-
ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 28 
березня 1943 року за звинуваченням у зв'язках з 
нiмецькою жандармерiєю. 23 березня 1944 року 
справу припинено за малозначнiстю, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЛЕСНИК Федiр Миколайович, 1907 р. 
народження, с. Сторожове Чутiвського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта вища. Проживав 
у м. Старобiльську, агроном окружного земельного 
управлiння. Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР 5 сiчня 1938 року засуджений до 12 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1957 роцi.  

КОЛЕСНИК Якiв Панасович, 1899 р. 
народження, с. Галах Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського р-ну, 
пресувальник сiнного пункту. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КОЛЕСНИКОВ Абрам Архипович, 1905 р. 
народження, с. Iвановське Рильського р-ну 
Курської 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. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Антон Онуфрiйович, 1881 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мiусинську, селянин. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ОДПУ вiд 14 жовтня 1929 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1992 
роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Борис Антонович, 1910 р. 
народження, смт Новоолександрiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта н/вища. 
Проживав у м. Краснодонi, викладач гiрпромучу. 
Арештований 5 серпня 1938 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї, що в ходi слiдства не 
було доведено. 5 сiчня 1939 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Василь Миколайович, 
1895 (1902) р. народження, с. Золотарiвка 
Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Золотарiвцi, селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї 
ОДПУ 13 сiчня 1930 року засуджений до 6 м-цiв 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Василь Степанович, 1893 р. 
народження, м. Ровеньки, росiянин, освiта середня. 
Проживав у Ровеньках, помiчник головного 
механiка тресту "Свердловвугiлля". 21 квiтня 1934 
року вiдiбрано пiдписку про невиїзд –  
звинувачувався у контрреволюцiйному саботажi.   
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ-РАДЧЕНКО Василь 
Юхимович, 1896 р. народження, м. Вовчанськ 
Харкiвської обл., росiянин, освiта середня.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, 
заступник завiдуючого сiльгоспбазою 
мiськкомунтрансу. Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР 1 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 грудня 
1937 року.  Реабiлiтований у 1957 роцi.   

КОЛЕСНИКОВ Володимир Дмитрович, 
1926 р. народження, смт Верхнiй Нагольчик 
Антрацитiвської мiськради, українець, освiта 
н/середня. Перебував на територiї Нiмеччини. 
Вiйськовим трибуналом 29 артилерiйського 
дивiзiону 1 червня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Володимир 
Костянтинович, 1925 р. народження, с. Iллiнка 
Троїцького р-ну, українець, освiта н/середня. 
Проживав у смт Тошкiвка Первомайської 
мiськради, комендант гуртожитку шахти № 14 
"Тошкiвка". Арештований 28 лютого 1950 року за 
звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької 
i американської розвiдок, що в ходi слiдства не 
було доведено. 9 серпня 1950 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Володимир Тимофiйович, 
1904 р. народження, смт Красний Кут 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта вища.  На 
час арешту член ВКП(б). Вiйськовослужбовець, 
помiчник начальника санiтарної служби 169 
стрiлецького полку 57 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом Забайкальського 
вiйськового округу, Росiйська Федерацiя, 3 лютого 
1938 року засуджений до розстрiлу. 17 березня 
1938 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР розстрiл замiнено 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1867 роцi.   

КОЛЕСНИКОВ Гаврило Iванович, 1907 р. 
народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у с-щі 
радгоспу „Північдондрес”, Попаснянський р-н, 
працював бригадиром. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Герасим Антонович, 1871 р. 
народження, кол.с. Розводне Новоолександрiвської 
сiльради Троїцького р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, 
робiтник радгоспу "Тополi". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 31 сiчня 
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Григорiй Андрiйович, 1900 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 409 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 137 
стрiлецької дивiзiї 4 серпня 1942 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 
роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Григорiй Кирилович, 1889 
р. народження, с. Риб'янцеве Новопсковського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у 
Риб'янцевому, бондар к-пу iм. Калiнiна. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Харкiвської обл. 8 квiтня 
1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Григорiй Терентiйович, 
1887 р. народження, с. Нижня Гарасимiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Нижнiй Гарасимiвцi, селянин-
одноосiбник. Арештований 9 грудня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 лютого 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Данило Семенович, 1897 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта н/вища.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
Луганську, помiчник директора 
сiльськогосподарського iнституту. Репресований 
двiчi. Арештований 10 серпня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 
березня 1939 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. 14 лютого 1943 року арештований за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 16 квiтня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1943 
роках. 
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КОЛЕСНИКОВ Дмитро Iванович, 1895 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
середня. Проживав у м. Рубiжне, головний 
бухгалтер мiськфiнвiддiлу. Арештований 15 
березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 29 травня 1943 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного.  Реабiлiтований 
у 1996 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Дмитро Максимович,1887 р. 
народження, с. Новоєрмошне Усть-Медведицького 
р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Алчевську, 
лiкпом медпункту хiмзаводу. Арештований 29 
травня 1933 року за звинуваченням в 
контрреволюцiйнiй агiтацiї. 17 сiчня 1934 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1934 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Дмитро Мефодiйович, 1896 
р. народження, м. Новочеркаськ Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацитi, пенсiонер. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ МВС Луганської обл. 16 червня 
1950 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 
Вiйськовим трибуналом Київського вiйськового 
округу 15 квiтня 1955 року мiру покарання знижено 
до 6 р.  Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Євген Семенович, 1921 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, плановик з-ду 
iм. Рудя. Репресований двiчi. Луганським обласним 
судом 20 листопада 1939 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Постановою Особливої наради 
при МДБ СРСР вiд 22 липня 1950 року висланий за 
межi України.  Реабiлiтований вiдповiдно у 1956 i 
1993 роках. 

КОЛЕСНИКОВ (КОЛЕСНИК) Євтiй 
Семенович, 1898 р. народження, м. Старобiльськ, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, тимчасово не працював. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 37 армiї 
29 травня 1942 року засуджений до розстрiлу. 10 
червня 1942 року Луганським обласним судом 
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Iван Єгорович, 1887 р. 
народження, с. Титарiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
служитель релiгiйного культу. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 30 
серпня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Iван Iванович, 1888 р. 
народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у Лиманi, не 
працював. Репресований двiчi. Особливою нарадою 
при Колегiї ДПУ УРСР 25 жовтня 1933 року 
ухвалено постанову про вислання на 3 р. за межi 
України умовно. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Iван Iванович, 1903 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мiусинську, електрослюсар Штердресу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 5 серпня 
1939 року постановою слiдчої частини УНКВС по 
Луганськiй обл. вирок скасовано, справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Iван Iллiч, 1904 р. 
народження, с. Липчанка Радченського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Вiльхове 
Станично-Луганського р-ну, черговий по зал.ст. 
Вiльхова. Луганським обласним судом 24 червня 
1958 року засуджений до 4 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Iван Павлович, 1899 р. 
народження, с. Великий Суходiл Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Великому Суходолi, не працював. Репресований 
двiчi. Народним судом Краснодонського р-ну 13 
травня 1935 року засуджений до 2 р. позбавлення  
волi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1957 роках.   

КОЛЕСНИКОВ Iван Семенович, 1926 р. 
народження, с. Мар'їно, Курська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
с-щi Краснолуцький Антрацитiвського р-ну, пастух 
м'ясо-молочного радгоспу. Вiйськовим трибуналом 
18 армiї 9 липня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Iван Федосiйович, 1888 р. 
народження, с. Старий Айдар Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, служитель релiгiйного 
культу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 1 
квiтня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Iлля Iванович, 1911 р. 
народження, с. Кашперiвка Новоодеського р-ну 
Миколаївської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Гiрське Первомайської мiськради, 
десятник шахти № 1-2 "Гiрська". Луганським 
обласним судом 15 липня 1941 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Леонiд Якович, 1891 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
середня. Проживав у Лисичанську, начальник 
дiльницi шахти № 2. Луганським обласним судом 7 
квiтня 1939 року засуджений до 10 м-цiв 
позбавлення волi. 13 квiтня 1939 року прокурором 
Луганської областi вирок скасовано, справу 
припинено. Реабiлiтований у 1939 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Микола Митрофанович, 
1904 р. народження, с. Кримське 
Слов'яносербського р-ну, українець, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у м. Кiровську, iнспектор житлового вiддiлу тресту 
"Кiроввугiлля". Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР 29 березня 1938 року засуджений до 
розстрiлу i того ж дня страчений. Реабiлiтований у 
1959 роцi.  
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КОЛЕСНИКОВ Микола Петрович, 1922 р. 
народження, смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Луганську, перекладач редакцiї газети 
"Ворошиловградская правда". Вiйськовим 
трибуналом Куп'янського гарнiзону, Харкiвська 
обл., 23 жовтня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1963 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ (КОЛЕСНИК) Микола 
Трохимович, 1915 р. народження, с. Шрамово 
Михайловського р-ну Воронезької обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Краснодонi, електрик шахти № 3-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 11 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Митрофан Iларiонович, 
1896 р. народження, м. Лисичанськ, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
транспортної роти 187 стрiлецького полку. 
Вiйськовим трибуналом 61 стрiлецької дивiзiї 22 
липня 1943 року засуджений до розстрiлу. 10 
серпня 1943 року Вiйськовим трибуналом 
Пiвденно-Захiдного фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Митрофан Олексiйович, 
1876 р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Софiївський Краснолуцької мiськради, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 травня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Михайло Iванович, 1866 р. 
народження, ст-ця Чернишевська Чернишевського 
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Михайлiвка Ровенькiвської мiськради, сторож 
шахти № 28. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
16 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Михайло Iванович, 1910 р. 
народження, с. Старий Айдар Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiловодськ, школяр. 
Надзвичайною сесiєю Верховного суду УРСР 15 
жовтня 1928 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Михайло Кирилович,1902 р. 
народження, м. Брянка, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 989 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 226 
стрiлецької дивiзiї 26 травня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 
роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Михайло Михайлович, 
1914 р. народження, смт Новоолександрiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Новоолександрiвцi, коногон шахти iм. 
Енгельса. Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу 9 березня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1965 
роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Никифор Артемович, 1878 
р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-
ну, українець, освiта середня. Проживав у 
Бiлолуцьку, грубник-приватник. Донецьким 
обласним судом 8 червня 1937 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Олександр Васильович, 
1913 р. народження, с. Адрiанопiль Перевальського 
р-ну, українець, освiта н/середня.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав у м. Калач Воронезької 
обл., Росiйська Федерацiя, спiвробiтник 
облуправлiння мiлiцiї. Арештований 29 березня 
1943 року за звинуваченням у причетностi до 
агентури нiмецької розвiдки. 27 грудня 1944 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1998 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Олександр Iванович, 1897 
р. народження, Морозовський р-н Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Кримське Слов'яносербського р-ну, 
слюсар "Донбасводтресту". Арештований 29 
листопада 1941 року за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 18 грудня 1941 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 році. 

КОЛЕСНИКОВ Олександр Iванович, 1910 
р. народження, с. Пихтовка, Уральська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, без певного мiсця 
роботи. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 17 сiчня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Олександр Кирилович, 
1926 р. народження, смт Великокам'янка 
Ровенькiвської мiськради, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 
вiйськової частини 02164. Вiйськовим трибуналом 
Московського вiйськового округу, Росiйська 
Федерацiя, 21 червня 1950 року  засуджений до 25 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Олександр 
Олександрович, 1902 р. народження, смт 
Новоолександрiвка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта середня.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м. Перевальську, завiдуючий 
Центральними електромеханiчними майстернями 
тресту "Перевальськвугiлля". Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР 3 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Олександр Семенович, 
1908 р. народження, с. Михайлiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, чорнороб з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Арештований 25 лютого 1943 
року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 20 
травня 1943 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Олексiй Васильович, 1891 р. 
народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бокове-Платовому, не працював. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 10 сiчня 
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  
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КОЛЕСНИКОВ Олексiй Петрович, 1890 
(1891) р. народження, с. Заайдарiвка 
Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Заайдарiвцi, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 16 березня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Олексiй Якович, 1904 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мiусинську, крiпильник шахти № 160. 
Арештований 28 жовтня 1933 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 20 лютого 1934 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1934 роцi.   

КОЛЕСНИКОВ Онисим Андрiйович, 1896 р. 
народження, с. Тойда Анненського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, тесляр 
райпромкомбiнату. Арештований 1 липня 1942 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У 
зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни. 
Постановою УМДБ по Луганськiй обл. вiд 2 серпня 
1949 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Онисим Панасович, 1901 р. 
народження, х. Нестеркiн, Обливський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
тесляр шахти № 16. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Павло Григорович, 1892 р. 
народження, м. Зоринськ Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, плановик з-ду iм. Ворошилова. 
Луганським обласним судом 7 сiчня 1948 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Панас Iванович, 1913 р. 
народження, с. Нижньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта н/середня. 
Проживав у смт Бугаївка Перевальського р-ну, 
врубмашинiст шахти № 5. Вiйськовим трибуналом 
гарнiзону м. Алчевська 28 червня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Петро Лаврентiйович, 
1921 р. народження, с. Заайдарiвка 
Новопсковського р-ну, українець, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, командир вiддiлення зв'язку 
8 батареї 3 дивiзiону 85 армiї. Вiйськовим 
трибуналом 8 стрiлецького корпусу 25 серпня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Савелiй Маркович, 1912 р. 
народження, с. Кам'янка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 5 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 59 стрiлецької дивiзiї 8 серпня 1942 
року засуджений до розстрiлу. 17 листопада 1942 
року Верховним судом СРСР розстрiл замiнено 10 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Семен Антонович, 1910 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. 
Проживав у Луганську, не працював. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 4 жовтня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Семен Iванович, 1914 р. 
народження, с. Старий Айдар Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, начальник дiльницi 
мiськелектромережi. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 сiчня 1944 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Семен Тарасович, 1889 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта середня.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
Луганську, керуючий базою "Швейзбуту". 
Репресований двiчi. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 8 квiтня 1939 року 
засуджений до розстрiлу. 20 вересня 1939 року 
Верховним судом СРСР справу повернено на 
дослiдування. 9 грудня 1939 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. 25-26 квiтня 1949 року 
Луганським обласним судом засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1939 
i 1966 роках. 

КОЛЕСНИКОВ Сергiй Кононович, 1913 р. 
народження, м. Шахти Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, службовець мiськрадiомережi. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 16 грудня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Сергiй Костянтинович, 
1914 р. народження, смт Великокам'янка 
Ровенькiвської мiськради, українець, освiта 
початкова. Проживав у Великокам'янцi, тракторист 
к-пу iм. Калiнiна. Арештований 28 квiтня 1943 року 
за звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими 
окупантами. 18 червня 1944 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл.  Реабiлiтований у 1944 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Степан Єгорович, 1881 р. 
народження, смт Михайлiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Михайлiвцi, колiйний робiтник шахти iм. Лотикова. 
Арештований 23 березня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй пропагандi. 3 
грудня 1939 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiтований у 
1939 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Степан Семенович, 1888 р. 
народження, с. Авило-Успенка Матвєєво-
Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Мiусинську Краснолуцької мiськради, не 
працював. Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу 31 липня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1961 
роцi.  
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КОЛЕСНИКОВ Стефан Захарович, 1897 р. 
народження, с. Гарасимiвка Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Станично-Луганське, муляр будколони № 3. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 10 
березня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Тимофiй Семенович, 1872 
р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, не працював. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Тимофiй Федорович, 1903 
р. народження, с. Весняне Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Богданiвка Слов'яносербського р-ну, крiпильник 
шахти "Богданiвка". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 22 травня 1942 року. 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Федiр Денисович, 1890 р. 
народження, м. Дебальцеве Донецької обл., 
українець. Проживав у м. Луганську, бухгалтер 
мiськкомунгоспу. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Федiр Павлович, 1907 р. 
народження, с. Тецьке Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1035 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 280 стрiлецької дивiзiї 19 червня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1956 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Яким Михайлович, 1897 р. 
народження, с. Розкiшне Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, слюсар з-ду № 60. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1967 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Якiв Артемович, 1892 р. 
народження, с. Аграфеновка Новочеркаського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, 
робiтник вапняного кар'єру. Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Якiв Данилович, 1907 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Станично-
Луганському, зчiплювач вагонiв зал.ст. 
Кiндрашiвська. Вiйськовим трибуналом Київського 
вiйськового округу 18 сiчня 1952 року засуджений 
до 25 р. позбавлення волi. Постановою Верховного 
суду СРСР вiд 26 липня 1961 року вирок скасовано, 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Якiв Сергiйович, 1910 р. 
народження, м. Кiровськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кiровську, швець 
промартiлi при шахтi № 100. Арештований 30 
вересня 1937 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 9 
грудня 1937 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Якiв Терентiйович, 1878 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 сiчня 1933 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Якiв Федорович, 1874 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мiусинську, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 9 сiчня 1931 року 
ухвалено постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОЛЕСНИКОВ Якiв Якович, 1885 р. 
народження, м. Курськ, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, 
конюх пiдсобного господарства хiмкомбiнату. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 21 вересня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЛЕСНИКОВА Єфросинiя Максимiвна, 
1909 р. народження, с. Iллiнка Троїцького р-ну, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в Iллiнцi, 
колгоспниця. 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. 
Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КОЛЕСНИКОВА Клавдiя Михайлiвна, 
1934 р. народження, м. Краснодон, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в смт Сєверний 
Краснодонської мiськради, вибиральниця породи 
шахти № 2 "Пiвнiчна". Луганським обласним судом 
12 листопада 1954 року засуджена до 3 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1991 роцi.  

КОЛЕСНИКОВА Нiна Герасимiвна, 1920 р. 
народження, кол.с. Богомолiвка 
Новоолександрiвської сiльради Троїцького р-ну, 
росiянка, освiта н/середня. Проживала за мiсцем 
народження, рахiвник к-пу iм. Молотова. 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 27 
лютого 1945 року засуджена до 15 р. позбавлення 
волi. 10 жовтня 1947 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР мiру покарання знижено до 
10 р. Реабiлiтована у 1965 роцi.  

КОЛЕСНИКОВА (МАЙБОРОДА) Нiна 
Макарiвна, 1911 р. народження, м. Алчевськ, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Алчевську, домогосподарка. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 26 березня 1938 року як дружина 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини засуджена до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1959 роцi.  
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КОЛЕСНИКОВА Олександра Павлiвна, 
1919 р. народження, с. Половинкине 
Старобiльського р-ну, українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Старобiльську, робiтниця 
маслозаводу. Вiйськовим трибуналом 35 району 
авiацiйного базування 4 грудня 1941 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1991 роцi.  

КОЛЕСНИКОВА Олена Захарiвна, 1904 р. 
народження, м. Самарканд, Узбекистан, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, не 
працювала. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
27 грудня 1937 року засуджена до 8 р. позбавлення 
волi як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у 
зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1956 роцi.  

КОЛЕСНИЧЕНКО Андрiй Андрiйович, 
1901 р. народження, с. Капiтанове Новоайдарського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Капiтановому, без певних занять. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 31 серпня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОЛЕСНИЧЕНКО Василь Iванович, 1888 
р. народження, м. Харкiв, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Попасна, заступник 
начальника планово-виробничого вiддiлу 
вагоноремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 2 грудня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.  

КОЛЕСНИЧЕНКО Вiра Iванiвна, 1908 р. 
народження, с. Дергачi Дергачiвського р-ну 
Харкiвської обл., росiянка, освiта середня. 
Проживала в м. Сватове, вчителька школи № 1. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1944 
року засуджена до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1989 роцi.  

КОЛЕСНИЧЕНКО Iван Iванович, 1900 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Красному Кутi, робiтник шахти № 152. 
Репресований двiчi. Арештований 19 сiчня 1933 
року за звинуваченням у саботажi. 5 березня 1933 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 10 
вересня 1938 року "трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. засуджений до розстрiлу. Страчений 14 
вересня 1938 року. Реабiлiтований вiдповiдно у 
1964 i 1994 роках. 

КОЛЕСНИЧЕНКО Iван Маркович, 1903 р. 
народження, с. Пастирське Златопiльського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької 
мiськради, слюсар шахти № 7-8. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 14 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЕСНИЧЕНКО Iван Петрович, 1888 р. 
народження, с. Бабичеве Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бабичевому, колгоспник к-пу "Червона зiрка". 22 
травня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОЛЕСНИЧЕНКО Iван Савелiйович, 1895 
р. народження, Ростовська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
смт Штерiвка Краснолуцької мiськради, вагонний 
майстер зал.ст. Штерiвка. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОЛЕСНИЧЕНКО Костянтин Фокiйович, 
1914 р. народження, с-ще Миколаївка 
Попаснянського р-ну. Проживав у с-щi Ниркове 
Попаснянського р-ну, оператор зал.ст. Ниркове. 
Арештований 24 жовтня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 21 сiчня 1944 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом гарнiзону м. Луганська, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1944 роцi.  

КОЛЕСНИЧЕНКО Максим Дмитрович, 
1887 р. народження, с. Пастирське Златопiльського 
р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької 
мiськради, крiпильник шахти № 7-8. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОЛЕСНИЧЕНКО Марiя Михайлiвна, 
1925 р. народження, смт Красний Кут 
Антрацитiвського р-ну, українка, освiта н/середня. 
Проживала в Красному Кутi, робiтниця шахти № 
152. Постановою Особливої наради при НКВС 
СРСР вiд 26 грудня 1946 року вислана за межi 
України як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини.  Реабiлiтована 
у 1990 роцi.  

КОЛЕСНИЧЕНКО Марiя Сергiївна, 1892 
р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського 
р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в 
Красному Кутi, не працювала. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 26 грудня 
1946 року вислана за межi України як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КОЛЕСНИЧЕНКО Марко Семенович, 1899 
р. народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калмикiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 20 сiчня 1933 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОЛЕСНИЧЕНКО Микола Карпович, 
1912 р. народження, м. Привiлля Лисичанської 
мiськради, українець, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий окремої штрафної 
роти. Вiйськовим трибуналом 53 стрiлецької дивiзiї 
1 вересня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1998 роцi.  

КОЛЕСНИЧЕНКО Микола Тимофiйович, 
1914 р. народження, с. Iллiрiя Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Кам'янка Перевальського р-ну, тракторист к-пу iм. 
Мiчурина. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 9 лютого 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 16 березня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  
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КОЛЕСНИЧЕНКО Михайло Дмитрович, 
1902 р. народження, смт Красний Кут 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Грушове Краснолуцької 
мiськради, крiпильник шахти № 152. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 3 березня 1938 
року. Реабiлiтований у 1971 роцi.  

КОЛЕСНИЧЕНКО Олександр 
Васильович, 1899 р. народження, смт 
Маломиколаївка Антрацитiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Маломиколаївцi, 
колгоспник к-пу iм. Дзержинського. Народним 
судом 218 дiльницi Краснолуцького р-ну 7 березня 
1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЕСНИЧЕНКО Павло Никонович, 1902 
р. народження, с. Новоганнiвка Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоганнiвцi, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 листопада 
1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волi 
умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЕСНИЧЕНКО Павло Тимофiйович, 
1900 р. народження, м. Мiллерово Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, кучер 
Хрустальненського рудоуправлiння. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЕСНИЧЕНКО Петро Дем'янович, 
1901 р. народження, с. Калмикiвка Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, вантажник шахти iм. Крупської. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 27 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЕСНИЧЕНКО Прокiп Карпович, 1899 
р. народження, м. Привiлля Лисичанської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Привiллi, вибiйник шахти "Облдонпаливторгу". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 2 жовтня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 16 жовтня 1941 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.  

КОЛЕСНИЧЕНКО Сазон Андрiйович, 1897 
р. народження, с. Капiтанове Новоайдарського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Капiтановому, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 31 серпня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОЛЕСНИЧЕНКО Федiр Iванович, 1908 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Красному Кутi, не працював. Луганським обласним 
судом 27 грудня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОЛЕСНИЧЕНКО Федiр Тихонович, 1894 
р. народження, с-ще Лоскутiвка Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Лоскутiвцi, не працював. Вiйськовим трибуналом 5 
кавалерiйського корпусу 9 сiчня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 
роцi.  

КОЛИКОВА Клавдiя Олексiївна, 1894 р. 
народження, м. Луганськ, українка, освiта вища.  
На час арешту член ВКП(б). Проживала в м. 
Луганську, вчителька iсторiї школи № 6. 
Арештована 12 липня 1938 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
10 грудня 1938 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КОЛИЧЕВ Микита Євграфович, 1888 р. 
народження, с. Озерки Верхньодонського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
двiрник домоуправлiння № 14. Арештований 26 
жовтня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 12 липня 1942 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

КОЛИШКIНА Ганна Никифорiвна, 1899 р. 
народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Новокраснянцi, домогосподарка. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 12 
жовтня 1943 року засуджена до 7  р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.  

КОЛИШКIНА (КАЛИШКIНА) Надiя 
Миколаївна, 1925 р. народження, с. 
Новокраснянка Кремiнського р-ну, росiянка, освiта 
середня. Проживала в Новокраснянцi, завiдуюча 
сiльською бiблiотекою. Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 1 липня 1944 року 
визнана соцiально небезпечним елементом i 
засуджена до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1989 роцi.  

КОЛИШКО Марко Андрiйович, 1896 р. 
народження, м. Новочеркаськ Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, вантажник залiзничних вагонiв шахти № 
7. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 23 лютого 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОЛIН Сергiй Степанович, 1892 р. 
народження, с. Костенєво Чучковського р-ну 
Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
кравець швейної фабрики. Арештований 13 липня 
1933 року за пiдозрою у шпигунствi. 9 жовтня 1933 
року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв 
для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЛIНЬКО Олександр Денисович, 1883 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 7 травня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КОЛIНЬКО Павло Олександрович, 1908 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Без певного мiсця 
проживання i роботи. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 31 серпня 1932 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КОЛКОТIН Володимир Володимирович, 
1887 р. народження, с. Кошилiвка Криворiзького р-
ну Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Красне Краснодонського 
р-ну, селянин-одноосiбник. Арештований 17 
лютого 1930 року за звинуваченням в 
контрреволюцiйнiй агiтацiї. 22 квiтня 1930 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1930 роцi.  

КОЛЛАР Йосип Антонович, 1897 р. 
народження, Угорщина, угорець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник мiського 
трамвайного управлiння. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 3 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1972 роцi.  

КОЛОБРОДОВ Володимир Михайлович, 
1916 р. народження, смт Бiловодськ, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, 
робiтник шахти № 151. Донецьким обласним судом 
16 лютого 1936 року засуджений до 4 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОЛОБРОДОВ Кир Семенович, 1878 р. 
народження, ст-ця Усть-Медведицька, 
Волгоградська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
неписьменний. Проживав у м. Красний Луч, 
техпрацiвник гiрничого технiкуму. Донецьким 
обласним судом 27 травня 1935 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЛОДЕЖАНСЬКИЙ Микита 
Андрiйович, 1902 р. народження, с. Коломийчиха 
Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова.  
Член ВКП(б) у 1925-1942 рр. Вiйськовослужбовець, 
полiтрук 4 кавалерiйського ескадрону 138 
кавалерiйського полку. Вiйськовим трибуналом 5 
кавалерiйського корпусу 13 червня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОЛОДЄЄВА Марiя Захарiвна, 1886 р. 
народження, смт Бiловодськ, українка, 
неписьменна. Проживала в м. Брянка, 
домогосподарка. Луганським обласним судом 22 
червня 1946 року засуджена до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.  

КОЛОДIЄВСЬКИЙ Iван Андрiйович, 1928 
р. народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 30 сiчня 1946 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОЛОДIЙ Юрiй Карпович, 1904 р. 
народження, м. Гомель, Бiлорусь, українець, освiта 
вища. Проживав у м. Стахановi, головний лiкар 
мiської лiкарнi. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КОЛОДКО (КОЛОДКIН) Пимiн 
Сергiйович, 1883 р. народження, смт Бiлолуцьк 
Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Бiлолуцьку, селянин-одноосiбник. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 6 
квiтня 1930 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛОДОЧКА Панас Iванович, 1897 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Краснорiченському, вантажник зал.ст. Кабаннє. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 28 
червня 1938 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КОЛОДОЧКА Якiв Дмитрович, 1868 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Краснорiченському, не працював. Арештований 26 
серпня 1943 року за звинуваченням в 
антирадянських розмовах. 7 вересня 1943 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЛОДЯЖНИЙ Дмитро Олександрович, 
1893 р. народження, с. Колодяжне Кобеляцького р-
ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, машинiст парового 
молота ковальсько-пресового цеху з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.  

КОЛОДЯЖНИЙ Макар Максимович, 1896 
р. народження, с. Давидо-Микiльське 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, сторож городу шахти № 
5. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛОМАКIН Володимир Панасович, 1905 
р. народження, х. Лихой, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта вища. Проживав у смт Лотикове 
Слов'яносербського р-ну, головний бухгалтер 
шахти iм. Лотикова. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 23 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.  

КОЛОМАЦЬКИЙ Єгор Степанович, 1898 
р. народження, с. Байдiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Байдiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 3 лютого 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 
травня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1933 
роцi.  

КОЛОМБЕТ Дмитро Тихонович, 1899 р. 
народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, монтер шахти iм. 1-го Травня. 
Арештований 16 серпня 1933 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 11 сiчня 1934 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.  

КОЛОМЕНСЬКИЙ Матвiй Iванович, 1888 
р. народження, с. Каменка Єлецького р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Алчевську, iнструктор доменного 
вiддiлу з-ду iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 27 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  
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КОЛОМЕНСЬКИЙ Мелентiй Iванович, 
1879 р. народження, м. Архангельськ, Російська 
Федерація, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Лисичанську, облiковець з-ду "Донсода". 
Арештований 23 липня 1935 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
19 березня 1936 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЛОМЕНСЬКИЙ Олексiй Микитович, 
 1895 р. народження, м. Старобiльськ, українець, 
освiта середня. Проживав у с. Чабанiвка 
Новоайдарського р-ну, завiдуючий медпунктом. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької 
обл. 9 серпня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1957 роцi.  

КОЛОМЕЦЬКИЙ Семен Никифорович, 
1905 р. народження, с. Манькiвка Сватiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Манькiвцi, колгоспник к-пу iм. 20-рiччя Жовтня. 
Арештований 6 квiтня 1943 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 10 травня 
1943 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЛОМIЄЦЬ Василь Борисович, 1868 р. 
народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Великоцьку, 
без певних занять. Арештований 10 листопада 1937 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 
Справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЛОМIЄЦЬ Дмитро Панасович, 1894 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Краснорiченському, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 13 серпня 1932 року висланий 
за межi України умовно. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 серпня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 
1994 i 1961 роках. 

КОЛОМIЄЦЬ Iван Григорович, 1907 р. 
народження, с. Привiльне Баштанського р-ну 
Миколаївської обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, працiвник контори 
тресту "Доннархарч". Вiйськовим трибуналом 12 
армiї 9 квiтня 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  27 грудня 1946 року Верховним 
судом СРСР строк покарання знижено до 4 р.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОЛОМIЄЦЬ Iван Олексiйович, 1906 р. 
народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
шофер роти охорони особливого вiддiлу НКВС. 
Вiйськовим трибуналом 12 армiї 20 квiтня 1942 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 1 
травня 1942 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОЛОМIЄЦЬ Iван Оникiйович, 1897 р. 
народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Великоцьку, селянин-одноосiбник. Колегiєю ОДПУ 
16 травня 1932 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛОМIЄЦЬ Iван Петрович, 1893 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у кол.с. 
Маночинiвка Краснорiченської селищної Ради 
Кремiнського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 2 
липня 1930 року ухвалено постанову про вислання 
за межi України.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛОМIЄЦЬ Сергiй Iванович, 1917 р. 
народження, с. Лимарiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Красне 
Поле Маркiвського р-ну, завiдуючий нафтоскладом 
радгоспу "Айдар". Луганським обласним судом 4 
вересня 1952 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛОМIЄЦЬ (КОЛОМОЄЦЬ) Федiр 
Iванович, 1902 р. народження, с. Великоцьк 
Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Журавське Мiловського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Арештований 26 листопада 
1930 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 2 грудня 1930 року 
з-пiд варти звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. 
Реабiлiтований у 1997 роцi.  

КОЛОМIЄЦЬ Федiр Миколайович, 1894 р. 
народження, х. Вершини, Щорський р-н 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацит, крiпильник шахти № 3-4. 
Луганським обласним судом 20 травня 1941 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОЛОМIЄЦЬ Федiр Павлович, 1899 р. 
народження, с. Морозiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Мiлове, директор елеватора. Арештований 31 сiчня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 21 липня 1943 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЛОМIЙЦЕВ Володимир Петрович, 1895 
р. народження, смт Краснорiченське Кремiнського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
кол.с. Маночинiвка Краснорiченської селищної 
Ради, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою 
при Колегiї ДПУ УРСР 22 березня 1930 року 
ухвалено постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛОМIЙЦЕВ Гнат Максимович, 1904 р. 
народження, с. Рафайлiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Рафайлiвцi, коваль шахти № 33-37. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛОМIЙЦЕВ Олександр Георгiйович, 
1897 р. народження, м. Харкiв, українець, освiта 
середня. Проживав у м. Кiровську, начальник 
медчастини рудника "Голубiвка". Луганським 
обласним судом 13 жовтня 1945 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 
роцi.  
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КОЛОМIЙЦЕВ Пантелiй Юхимович, 1920 
р. народження, х. Платов, Звєревський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у с. Королiвка 
Краснодонського р-ну, секретар сiльради. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 лютого 
1944 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОЛОМIЙЦЕВ (КОЛОМОЙЦЕВ) Тихон 
Арефiйович, 1885 р. народження, с. Єлань 
Тарасовського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, сторож пожежної охорони. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 10 жовтня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 20 жовтня 1941 року. Реабiлiтований у 
1990 роцi.  

КОЛОМIЙЦЕВ (КОЛОМIЄЦЬ) Федiр 
Овер'янович, 1886 р. народження, с. Великоцьк 
Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав на х. Пєщаному, Мальчевський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, грабар 
зал.ст. Чертково. Арештований 22 листопада 1937 
року за звинуваченням в контрреволюцiйнiй 
агiтацiї. 17 сiчня 1939 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОЛОМIЙЦЕВ Якiв Миколайович, 1909 р. 
народження, с. Курячiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Лiсна 
Поляна Маркiвського р-ну, пекар радгоспу 
"Старобiльський". Вiйськовим трибуналом 36 
району авiацiйного базування 18 грудня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. 16 сiчня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом Пiвденно-Захiдного 
фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОЛОМIЙЦЕВА Ксенiя Василiвна, 1895 р. 
народження, с. Коломийчиха Сватiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в смт 
Краснорiченське Кремiнського р-ну, 
домогосподарка. Луганським обласним судом 30 
травня 1950 року засуджена до 25 р. позбавлення 
волi. Верховним судом УРСР 9 червня 1955 року 
строк покарання знижено до 10 р.  Реабiлiтована у 
1991 роцi.  

КОЛОМIЙЦЕВА Лукерiя Єлисеївна, 1899 
р. народження, Бессарабiя, росiянка, неписьменна. 
Проживала в с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
колгоспниця к-пу "Червона Україна". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 20 липня 
1943 року засуджена до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1993 роцi.  

КОЛОМОЄЦЬ Олександр Данилович, 1916 
р. народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 220 кавалерiйського полку 63 
кавалерiйської дивiзiї. Арештований 7 вересня 1943 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 
жовтня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.  

КОЛОМОЄЦЬ Федора Сергiївна, 1877 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Успенцi, 
домогосподарка. Арештована 20 серпня 1937 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 
Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 1995 роцi.  

КОЛОМОЙЦЕВ Євтропiй Микитович, 
1902 р. народження, с. Лимарiвка Маркiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, коваль з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Репресований двiчi. Арештований 20 березня 1943 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї та 
пособництвi нiмецьким окупантам. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 17 листопада 1943 року 
мiрою покарання визначено строк попереднього 
ув'язнення, з-пiд варти звiльнений. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 23 
червня 1945 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований в обох справах у 1992 роцi.    

КОЛОМОЙЦЕВ (КОЛОМIЙЦЕВ) Iван 
Григорович, 1894 р. народження, смт Георгiївка 
Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у Георгiївцi, 
завiдуючий сектором сiльської партiйної 
органiзацiї. Арештований 19 червня 1943 року за 
звинуваченням у зв'язках з нiмецькими окупантами. 
18 серпня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЛОМОЙЦЕВ Iван Назарович, 1911 р. 
народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1003 стрiлецького полку 279 стрiлецької 
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом  3 армiї 30 червня 
1943 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.  

КОЛОМОЙЦЕВ Микола Никандрович, 
1901 р. народження, с. Розкiшне Лутугинського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Розкiшному, завiдуючий хатою-лабораторiєю i 
касир к-пу "Новий шлях". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1967 роцi.  

КОЛОМОЙЦЕВ (КОЛОМIЙЦЕВ) 
Михайло Дмитрович, 1888 р. народження, с. 
Розкiшне Лутугинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Розкiшному, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 9 травня 1942 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОЛОМОЙЦЕВ Федiр Степанович, 1902 р. 
народження, с. Курячiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник м'ясокомбiнату. Арештований 
21 березня 1946 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 14 червня 1946 
року справу припинено за малозначнiстю, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  
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КОЛОМОЙЦЕВА-КОБЗАР Мотрона 
Тимофiївна, 1919 р. народження, с. Дмитрiвка 
Новоайдарського р-ну, українка, освiта початкова. 
Проживала в с. Жовте Слов'яносербського р-ну, 
колгоспниця к-пу "Паркомуна". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 8 квiтня 1944 року 
ухвалено постанову про вислання за межi України 
як члена сiм'ї репресованого за звинуваченням у 
зрадi Батькiвщини.  Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КОЛОМОЙЦЕВА (КОЛОМОЄЦЬ) Федора 
Сергіївна, 1877 р. народження, смт Успенка 
Лутугинського р-ну, домогосподарка. Арештована 
20 вересня 1937 року за звинуваченням в 
антирадянській агітації. Рішення у справі немає. 
Реабілітована у 1995 році. 

КОЛОС Олексiй Васильович, 1909 р. 
народження, с. Червоний Маяк, Одеська обл., 
українець, неписьменний. Проживав у м. 
Алчевську, вантажник зал.ст. Алчевськ. Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛОСОВ Василь Гаврилович, 1897 р. 
народження, смт Новоайдар, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Новоайдарi, приймальник 
пункту "Заготзерно". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.  

КОЛОСОВ Iван Дмитрович, вiн же 
ПОДГОРНОВ Василь Семенович, 1885 р. 
народження, с. Липовка, Нижегородська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, кочегар шахти "Шварц". 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 22 
липня 1932 року ухвалено постанову про заборону 
проживання в 12 населених пунктах України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛОСОВ Микола Гаврилович, 1919 р. 
народження, Лiвенський р-н Орловської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, електрослюсар шахти iм. 
Паризької комуни. 25 листопада 1941 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу вiйськової частини 1080 засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОЛОСОВСЬКИЙ Володимир Iванович, 
1895 р. народження, с. Листопадове 
Златопiльського р-ну Київської обл., українець, 
освiта вища. Проживав у м. Лисичанську, лiкар 
райсанстанцiї. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 9 лютого 1933 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛОСОВСЬКИЙ Iван Михайлович, 1897 
р. народження, с. Хатнє Ольховатського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Кремiнна, писар фiнчастини 458 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 78 
стрiлецької дивiзiї 9 червня 1943 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

КОЛОСОВСЬКИЙ Павло Петрович, 1895 
р. народження, с. Борисiв Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Павленкове Новопсковського р-ну, без певних 
занять. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОЛОСОВСЬКИЙ Станiслав 
Миколайович, 1900 р. народження, с. Держанiвка 
Дунаєвецького р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у смт Вергулiвка Брянкiвської 
мiськради, ветсанiтар радгоспу "Городник". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КОЛОСОВСЬКИЙ Станiслав Петрович, 
1898 р. народження, с. Борисiв Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Павленкове Новопсковського р-ну, пожежник 
к-пу "Краща доля". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОЛОССОВСЬКА (БУГАЙОВА) Олена 
Никодимiвна, 1908 р. народження, с. Борисiв 
Плужнянського р-ну Вiнницької обл., полька, 
освiта початкова. Проживала в с. Павленкове 
Новопсковського р-ну, колгоспниця к-пу "Краща 
доля". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 19 листопада 1944 року засуджена 
до 8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КОЛОТВИНОВА Лiдiя Федорiвна, 1918 р. 
народження, х. Ходаковський, Чертковський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в с. Червоний 
Жовтень Станично-Луганського р-ну, завiдуюча 
сiльмагом. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 1 квiтня 1944 року вислана за межi 
України. Реабiлiтована у 1991 роцi.  

КОЛОТОВИЧ Степан Федорович, 1907 р. 
народження, с-ще Верхня Краснянка 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Верхнiй Краснянцi, завiдуючий 
приймально-розподiльчою мiжрайбазою 
"Заготхудоба". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 27 жовтня 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 15 травня 
1948 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР вирок скасовано, справу направлено на нове 
розслiдування. 21 червня 1948 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1948 роцi.    

КОЛОТОВИЧ Тихон Михайлович, 1889 р. 
народження, с. Попiвка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. 
Верхньошевирiвка Краснодонського р-ну, робiтник 
радгоспу iм. Орджонiкiдзе. 3 листопада 1944 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1954 роцi.  
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КОЛОТУЩЕНКО Кирило Дмитрович, 
1900 р. народження, с. Катеринопiль Тальнiвського 
р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької 
мiськради, десятник шахти № 2. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОЛПАКОВ Михайло Iллiч, 1900 р. 
народження, с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у смт 
Лотикове Слов'яносербського р-ну, начальник 
дiльницi шахти iм. Лотикова. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 10 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛПАКОВ Сергiй Маркович 
(Макарович), 1898 р. народження, с. Райгородка 
Новоайдарського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Райгородцi, колгоспник к-пу iм. 
Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.  

КОЛПАКОВ Федiр Йосипович, 1900 р. 
народження, с. Писарiвка Шаргородського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Шишкове Слов'яносербського р-ну, 
чорнороб радгоспу "Металiст". Вiйськовим 
трибуналом гарнiзону м. Луганська 14 сiчня 1942 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 7 
лютого 1942 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОЛПАКОВ Якiв Гнатович, 1884 р. 
народження, Серафимовицький р-н Волгоградської 
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Красний Луч, робiтник 
шахти № 4-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛПАКОВА Марiя Пилипiвна, 1910 р. 
народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну, 
росiянка. Проживала в с. Михайлiвка Станично-
Луганського р-ну, колгоспниця к-пу iм. Сталiна. 
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.  Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КОЛПАЧЕНКО Василь Iванович, 1898 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, селянин-
одноосiбник. Арештований 11 листопада 1933 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. В 
процесi слiдства звинувачення не знайшло 
пiдтвердження. 2 грудня 1933 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.  

КОЛПАЧЕНКО Давид Тихонович, 1897 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, бригадир 
к-пу "Нове життя". Арештований 12 листопада 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. В процесi слiдства звинувачення не 
знайшло пiдтвердження. 2 грудня 1933 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.  

КОЛПАЧЕНКО Євдокiя Федотiвна, 1885 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українка, освiта 
початкова. Проживала в Бiлокуракиному, 
колгоспниця к-пу "Нове життя". Арештована 31 
жовтня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. В процесi слiдства 
звинувачення не знайшло пiдтвердження. 30 сiчня 
1934 року справу припинено, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КОЛПАЧЕНКО Iван Андрiйович, 1913 р. 
народження, с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, вибiйник шахти № 160. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по Донецькiй обл. 26 
вересня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 20 жовтня 1941 року. Реабiлiтований у 
1990 роцi.  

КОЛПАЧЕНКО Микола Тихонович, 1895 
р. народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, селянин-
одноосiбник. Арештований 24 жовтня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. В процесi 
слiдства звинувачення не було доведено. 30 сiчня 
1934 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЛПАЧЕНКО Олексiй Леонтiйович, 1885 
р. народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, 
колгоспник к-пу "Нове життя". Арештований 12 
листопада 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. В процесi слiдства 
звинувачення не знайшло пiдтвердження. 2 грудня 
1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЛПАЧЕНКО Федiр Iсайович, 1885 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, 
колгоспник к-пу "1 Травня". Арештований 24 
жовтня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. В процесi слiдства 
звинувачення не було доведено. 30 сiчня 1934 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЛТАЙС Флорiан Флорiанович, 1915 р. 
народження, с. Мар'ївка Синельникiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Алчевську, приймач металу з-ду iм. 
Ворошилова. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Донецької обл. 3 вересня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОЛТАКОВ Пилип Матвiйович, 1890 р. 
народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новочервоному, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 17 квiтня 1931 
року ухвалено постанову про вислання за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛТАКОВ Роман Олексiйович, 1888 р. 
народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Тимоновому, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 26 квiтня 1933 
року ухвалено постанову про вислання за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КОЛТУНОВСЬКИЙ Георгiй Олексiйович, 
1903 р. народження, с. Золота Балка 
Нововоронцовського р-ну Херсонської обл., 
росiянин, освiта середня. Проживав у с. Стрiльцiвка 
Мiловського р-ну, робiтник Стрiльцiвського 
держконезаводу. Арештований 8 лютого 1931 року 
за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 8 серпня 1931 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.  

КОЛУБЕРДА Андрiй Давидович, 1865 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Вовчоярiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 6 березня 1931 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 
травня 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.  

КОЛЧАК Михайло Матвiйович, 1916 р. 
народження, с. Щербанi Вознесенського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, машинiст електровоза 
шахти № 4-2-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 25 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЧАНОВ Єгор Петрович, 1883 р. 
народження, м. Ровеньки, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у с. Прогрес Кремiнського р-
ну, колгоспник к-пу iм. К. Лiбкнехта. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 8 липня 1944 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОЛЧЕВСЬКИЙ Дмитро Олександрович, 
1899 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта 
середня. Проживав у Луганську, адмiнiстратор 
палацу культури iм. Ленiна. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЧЕВСЬКИЙ Олександр Никанорович, 
1879 р. народження, смт Станично-Луганське, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, кравець. Арештований 9 березня 1943 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 25 червня 1943 року справу припинено 
за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОЛЬБЕ Август Iванович, 1888 р. 
народження, с. Писарiвка Володарського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Молотова. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЬБЕРТ Iонат Данилович, 1908 р. 
народження, к. Нейгейм Мархлевського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Гладкове Бiлокуракинського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Сталiна. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.   
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЬВАХОВ Петро Павлович, 1907 р. 
народження, с. Красна Талiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Кленовий Ровенькiвської 
мiськради, робiтник шахти № 3 iм. Дзержинського. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 26 серпня 1932 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЬКЕ Рейнгольд Рейнгольдович, 1911 р. 
народження, с. Вироби Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., нiмець. Проживав у м. Гiрське 
Первомайської мiськради, прибиральник породи 
шахти № 1-2 "Гiрська". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЬКЕ Рудольф Вiльгельмович, 1904 р. 
народження, с. Недбаївка Новоград-Волинського р-
ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Станично-Луганське, колгоспник 
к-пу iм. XVII партз'їзду. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЬМАН Адам Цезарович, 1908 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, пакувальник 
склозаводу "Пролетар". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 22 лютого 1938 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЬМАН Iван Цезарович, 1912 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, охоронник з-ду 
"Донсода". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЬМАН Цезар Сильвестрович, 1884 р. 
народження, Польща, поляк. Проживав у м. 
Лисичанську, робiтник склозаводу "Пролетар". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 5 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЛЬЦОВ Iван Олексiйович, 1919 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 147 
батальйону 11 iнженерно-саперної бригади. 
Вiйськовим трибуналом Пiвденно-Захiдного 
фронту 17 березня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОЛЬЧИК Iван Дементiйович, 1884 р. 
народження, с. Бабрак Горловського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Алчевську, фельдшер мiської 
лiкарнi. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 15 березня 1945 року засуджений 
до 7 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

КОЛЯДА Iван Тимофiйович, 1906 р. 
народження, кол.с. Кабанське Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Металiст Слов'яносербського р-ну, тракторист 
радгоспу "Металiст". Арештований 8 серпня 1947 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 9 серпня 1947 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  
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КОЛЯДА Олександр Микитович, 1890 р. 
народження, х. Химо-Рябушине, Нiжинський р-н 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, крiпильник шахти № 1-
5-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КОЛЯДА Олексiй Андрiйович, 1915 р. 
народження, м. Свердловськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Ростовi-на-Дону, 
Росiйська Федерацiя, не працював. Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчнокавказького вiйськового 
округу 2 серпня 1940 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОЛЯДА Пилип Омелянович, 1891 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Чорнухиному, селянин-одноосiбник. Арештований 
21 березня 1930 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 30 квiтня 1930 року з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОЛЯДЕНКО Валентина Мартинiвна, 
1924 р. народження, смт Малорязанцеве 
Попаснянського р-ну, українка, освiта н/середня. 
Проживала в Малорязанцевому, трактористка 
радгоспу "Лисичанський". Арештована 8 червня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 1 липня 1943 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КОЛЯДЕНКО Семен Михайлович, 1904 р. 
народження, Новоайдарський р-н, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник 
склозаводу "Пролетар". Донецьким обласним 
судом 15 травня 1937 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЛЯКА Семен Семенович, 1892 (1893) р. 
народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Кудряшiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Арештований 28 червня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 серпня 
1931 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1931 i 1989 роках. 

КОМАР Мар'ян Iванович, 1912 р. 
народження, с. Пустоха Козятинського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м. Алмазна Стахановської мiськради, боєць 
пожежної команди з-ду "Сталь". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 9 сiчня 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОМАРИНЦЕВ Омелян Микитович, 1897 
р. народження, с. Смордва Дубенського повiту 
Волинської губернiї, українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Серебрянка Попаснянського р-ну 
(пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
служитель релiгiйного культу. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОМАРНИЦЬКИЙ Iполит 
Володимирович, 1900 р. народження, м. Одеса, 
росiянин, освiта середня.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м. Сватове, перший секретар 
райкому партiї. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 9 серпня 1939 
року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 22 
червня 1940 року Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР вирок скасовано, справу повернено на 
дослiдування. 19 лютого 1941 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.   

КОМАРОВ Абрам Андрiйович, 1904 р. 
народження, с. Кипеть Плехановського р-ну 
Калузької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
робiтник пекарнi об'єднання "Головхлiб". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 жовтня 
1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОМАРОВ Артем Максимович, 1906 р. 
народження, с. Грушiвка Апостолiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
н/середня. Проживав у м. Красний Луч, помiчник 
уповноваженого карного розшуку райвiддiлу 
мiлiцiї. Арештований 4 лютого 1935 року за 
звинуваченням у зв'язках з членами 
контрреволюцiйної групи. 1 квiтня 1935 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

КОМАРОВ Василь Дмитрович, 1912 (1913) 
р. народження, смт Бокове-Платове 
Антрацитiвської мiськради, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 968 
артилерiйського полку. Вiйськовим трибуналом 395 
стрiлецької дивiзiї 1 лютого 1942 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 16 березня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОМАРОВ Олексiй Iларiонович, 1904 р. 
народження, ст-ця Краснокутська Чернишевського 
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Софiївський Краснолуцької мiськради, комiрник 
радгоспу "Хрустальний". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОМАРОВ Олексiй Петрович, 1882 р. 
народження, с. Александровка Думиницького р-ну 
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, 
монтажник, працював на будiвництвi моста. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 21 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КОМАРОВ Семен Iванович, 1904 р. 
народження, м. Горлiвка Донецької обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, без 
певних занять. Вiйськовим трибуналом гарнiзону м. 
Луганська 16 березня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 6 квiтня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  
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КОМАРОВ Тимофiй Васильович, 1893 р. 
народження, с. Кринички Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
радгоспу "Iндустрiальний" Кремiнського р-ну, 
робiтник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КОМАРОВА Єфросинiя Iванiвна, 1916 р. 
народження, с. Штормове Новоайдарського р-ну, 
українка, освiта середня. Проживала в м. Котлас 
Архангельської обл., Росiйська Федерацiя, 
iнструктор-кулiнар об'єднання буфетiв Пiвнiчно-
Печерської залiзницi. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 17 листопада 1945 року ухвалено 
постанову про вислання у Талди-Курганську обл. 
Казахської РСР. Реабiлiтована у 1989 роцi.  

КОМАРОВА Раїса Петрiвна, 1927 р. 
народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, українка, освiта н/середня. Проживала в 
Бокове-Платовому, не працювала. Арештована 9 
липня 1942 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 13 липня 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КОМАРОВСЬКА Марiя Карлiвна, 1924 р. 
народження, Старобешiвський р-н Донецької обл., 
нiмкеня, освiта н/середня. Проживала в м. 
Луганську, без певних занять. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 29 сiчня 1944 року засуджена до 5 
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.  

КОМАШКА (КОМАШКО) Iван 
Федорович, 1913 р. народження, с. Титовка 
Волошинського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Перевальську, вибiйник шахти № 4. 
Репресований двiчi. 1 серпня 1938 року i 20 серпня 
1941 року був арештований за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. У першому випадку 
звiльнений з-пiд варти 19 серпня 1938 року – за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
у другому – 24 вересня 1941 року – за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1995 роках.   

КОМАШКО Аркадiй Васильович, 1892 р. 
народження, м. Новозибков Орловської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. 
Проживав у с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
головний лiкар райлiкарнi. Арештований 29 липня 
1938 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 4 березня 1940 року 
виправданий Луганським обласним судом. 
Реабiлiтований у 1940 роцi.  

КОМАШКО Iван Михайлович, 1896 р. 
народження, с. Орiхове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в 
Орiховому, робiтник шахти "Петро" (м. Золоте 
Первомайської мiськради). "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОМИШАНСЬКИЙ Олександр 
Кирилович, 1929 р. народження, с. Уткине 
Перевальського р-ну, українець, освiта н/середня. 
Проживав в Уткиному, колгоспник к-пу "Свiтло 
села". Арештований 1 липня 1942 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. У зв'язку з воєнним 
станом був етапований углиб країни, де пiзнiше не 
виявлений. 18 грудня 1950 року справу припинено 
за недостатністю матеріалів для притягнення до 
суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОМIСАРЕНКО Андрiй Андрiйович, 1897 
р. народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Караяшнику, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 8 
жовтня 1931 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Донецьким обласним судом 1 липня 1935 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1990 роках.   

КОМIСАРЕНКО Андрiй Григорович, 1889 
р. народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Петрiвцi, член артiлi iм. Сталiна. Арештований 4 
жовтня 1930 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
30 грудня 1930 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.  

КОМIСАРЕНКО Василь Романович, 1884 
р. народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Петрiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 4 
жовтня 1930 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
30 грудня 1930 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.  

КОМIСАРЕНКО Дмитро Григорович, 1886 
р. народження, с. Вiвчарове Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Без певного мiсця 
проживання i роботи. Постановою Вiйськового 
трибуналу вiйськ НКВС м. Луганська вiд 8 березня 
1942 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОМIСАРЕНКО Iван Iванович, 1911 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, робiтник з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Арештований 25 сiчня 1935 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 
квiтня 1935 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

КОМIСАРЕНКО Кирило Iванович, 1898 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, майстер з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.  
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КОМIСАРОВ Володимир Якович, 1932 р. 
народження, с-ще Каменка Барятiнського р-ну 
Калузької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/середня. Проживав у м. Свердловську, 
вантажник будконтори тресту 
"Краснолучшахтобуд". Луганським обласним 
судом 25 жовтня 1951 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОМIСАРОВ Iван Васильович, 1898 р. 
народження, х. Базки, Усть-Медведицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Вахрушеве Краснолуцької мiськради, тесляр шахти 
№ 5-бiс. Репресований двiчi. Арештований 19 
лютого 1934 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 20 травня 1934 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Донецьким обласним судом 23 
червня 1938 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1934 i 1990 роках.   

КОМIСАРОВ Iван Григорович, 1901 р. 
народження, х. Базки, Усть-Медведицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, боєць пожежної команди. Донецьким 
обласним судом 21 сiчня 1935 року засуджений до 
6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОМIСАРОВ Микола Йосипович, 1903 р. 
народження, х. Кринично-Лузький, Ростовська 
обл., Росiйська Феерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Красний Луч, конюх 
шахти № 2 "Криммiсцевтресту". Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 2 жовтня 1941 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 24 
жовтня 1941 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОМIСАРОВ Михайло Леонтiйович, 1887 
р. народження, Куйбишевський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Красний Луч, вантажник 
транспортного цеху тресту "Донбасантрацит". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1959 роцi.  

КОМКОВ Володимир Єфремович, 1909 р. 
народження, м. Антрацит, росiянин, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у м. Ровеньки, майстер вагоноремонтного пункту 
зал.ст. Щотове. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 9 лютого 1939 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 30 грудня 
1940 року Верховним судом СРСР справу 
направлено на дослiдування. 3 серпня 1941 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

КОМКОВ Гордiй Никифорович, 1901 р. 
народження, х. Кукуєвський, Верхньодонський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. 
Проживав у м. Антрацитi, сторож шахти № 3-4. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КОМЛЄВ Iлля Олександрович, 1874 р. 
народження, с. Дебеси Сарапульського р-ну 
Удмуртської АРСР, Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта вища. Проживав у м. Рубiжне, старший 
економiст хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.  

КОМНАЦЬКА Сабiна Петрiвна, 1884 р. 
народження, с. Немиринцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., полька, неписьменна. Проживала в 
с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, колгоспниця к-
пу iм. Кагановича. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 22 лютого 1938 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1989 роцi.  

КОМНIК Адольф Якович, 1892 (1899) р. 
народження, Артемiвський р-н Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi Азарiвка 
Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого 1934 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КОМНIК Iван Карлович, 1892 р. 
народження, Таганрозький р-н Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта середня. 
Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
шофер к-пу "Роте Фане". Репресований двiчi. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 24 
лютого 1934 року ухвалено постанову про вислання 
за межi України умовно. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1976 i 1989 роках. 

КОМНIК Каролiна Якiвна, 1893 р. 
народження, х. Ян, Марiупольський р-н Донецької 
обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в смт 
Iванiвка Антрацитiвського р-ну, колгоспниця к-пу 
"Роте Фане". Арештована 6 листопада 1937 року як 
дружина репресованого "ворога народу". 19 лютого 
1938 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована 
у 1994 роцi.  

КОМНIК Микола Якович, 1912 р. 
народження, с-ще Азарiвка Лутугинського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав в Азарiвцi, 
тесляр к-пу iм. Тельмана. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 12 сiчня 1938 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОМНIК Олександр Якович, 1891 р. 
народження, Артемiвський р-н 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.   
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОМНIК Отто Якович, 1910 р. народження, 
с-ще Азарiвка Лутугинського р-ну, нiмець, освiта 
початкова. Проживав в Азарiвцi, шофер к-пу iм. 
Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КОМНIК Рейнгольд Якович, 1908 р. 
народження, с-ще Азарiвка Лутугинського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав в Азарiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Тельмана. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.  

КОМНIК Роман Iзбрантович, 1912 р. 
народження, с. Кам'янське Куйбишевського р-ну 
Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Переможне Лутугинського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Димитрова. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року 
визнаний соцiально небезпечним елементом i 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1966 роцi.  

КОМНIК Якiв Якович, 1904 р. народження, 
с-ще Азарiвка Лутугинського р-ну, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, шофер 
мiськхарчоторгу. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОМОВ Яким Михайлович, 1886 р. 
народження, с. Долженково Обоянського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
неписьменний. Проживав у м. Красний Луч, 
грубник лазнi шахти № 2 iм. ВЛКСМ. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОМОЛОВА Марiя Никифорiвна, 1906 р. 
народження, м. Ярославль, Росiйська Федерацiя, 
українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Луганську, офiцiантка їдальнi № 7. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 1 квiтня 1944 року 
ухвалено постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.  

КОМОРНИКОВ Захар Григорович, 1899 р. 
народження, с. Станьково Рогачевського р-ну 
Гомельської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, помiчник 
начальника дiльницi шахти № 36. Арештований 25 
червня 1938 року за пiдозрою у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. Рiшення у справi 
немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОМОЦЬКИЙ Борис Степанович, 1906 р. 
народження, м. Брянка, поляк, освiта початкова. 
Проживав у Брянцi, електромонтер-механiк 
пiдстанцiї Криворiзького рудника. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.  

КОМОЦЬКИЙ Олександр Степанович, 
1908 р. народження, м. Брянка, поляк, освiта 
початкова. Проживав у Брянцi, лаборант 
гiрничорятiвної станцiї. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОМПАНIЄЦЬ Анатолiй Григорович, 1897 
р. народження, м. Донецьк, єврей, освiта н/середня. 
Проживав у м. Луганську, вiйськкерiвник 
фельдшерсько-акушерської школи. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 
роцi.  

КОМПАНIЄЦЬ Володимир Вiкторович, 
1909 р. народження, смт Краснорiченське 
Кремiнського р-ну, українець, освiта середня. 
Проживав у м. Рубiжне, головний бухгалтер 
райздороввiддiлу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1956 роцi.  

КОМПАНIЄЦЬ Володимир Миколайович, 
1921 р. народження, с. Раївка Слов'яносербського 
р-ну, українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Луганську, слюсар з-ду № 60. Арештований 15 
березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 27 липня 1943 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОМПАНIЄЦЬ Олександр Якович, 1899 р. 
народження, с. Казначеївка Магдалинiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник 
транспортного цеху з-ду iм. Ворошилова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КОМПАНIЄЦЬ Петро Федорович, 1916 р. 
народження, с. Михайлiвка Орджонiкiдзевського р-
ну Донецької обл., українець, освiта середня. 
Проживав у смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
радiотехнiк селищного радiовузла. Донецьким 
обласним судом 21 грудня 1936 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 
роцi.  

КОМУС Вiкентiй Iванович, 1870 р. 
народження, с. Соломна Сатанiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, не працював. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КОМУС Деонiсiй Вiкентiйович, 1900 р. 
народження, с. Соломна Сатанiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, швець к-пу 
iм. Паризької комуни. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОМЯГIН Петро Миколайович, 1898 р. 
народження, м. Златоуст Челябiнської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, 
головний бухгалтер з-ду "Сталь". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОНАКОВ Василь Тарасович, 1903 р. 
народження, м. Петровське Краснолуцької 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Петровському, старший бухгалтер загального 
вiддiлу з-ду iм. Петровського. 5 грудня 1933 року 
вiдiбрано пiдписку про невиїзд – звинувачувався у 
недоносительствi на злочин, що готувався. 31 сiчня 
1934 року справу припинено, пiдписку про невиїзд 
анульовано. Реабiлiтований у 1934 роцi.  
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КОНАКОВ Сергiй Iванович, 1896 р. 
народження, м. Луганськ, українець, неписьменний. 
Проживав у Луганську, коваль з-ду iм. 
Якубовського. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 2 червня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОНАКОВ Якiв Антонович, 1905 р. 
народження, м. Красний Луч, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Красному Лучi, електрик 
Петровського з-ду № 59. Арештований 27 жовтня 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 31 сiчня 1934 року справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.  

КОНАРЕВ Iлля Васильович, 1897 р. 
народження, м. Анапа Краснодарського краю, 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, молодший майстер з-ду 
Наркомату шляхiв. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОНАРСЬКИЙ Болеслав Антонович, 1897 
р. народження, с. Гайдаки Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, коваль к-пу 
"Новий колос". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНВIШЕР Август Самiйлович, 1919 р. 
народження, с. Габрiвка Червоноармiйського р-ну 
Житомирської обл., нiмець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Антрацитi, прибиральник породи 
шахти № 3-4. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
21 листопада 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.  

КОНВIШЕР Гульда Якiвна, 1897 р. 
народження, с. Габрiвка Червоноармiйського р-ну 
Житомирської обл., нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в м. Антрацитi, домогосподарка. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 
1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1965 роцi.  

КОНВIШЕР Натан Самiйлович, 1921 р. 
народження, к. Петерфельд Бєловського р-ну 
Тюменської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, 
робiтник шахти № 3-4. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 13 листопада 1942 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.  

КОНВIШЕР Самiйло Августович, 1880 р. 
народження, с. Габрiвка Червоноармiйського р-ну 
Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацитi, робiтник шахти № 3-4. 
Арештований 3 вересня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11 квiтня 
1942 року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1965 роцi.  

КОНДИБАЛЬСЬКИЙ Пилип Михайлович, 
1896 р. народження, с. Бєляни, Могильовська обл., 
Бiлорусь, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Лисичанську, вантажник з-ду "Склобуд". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНДРАКОВ Леонiд Iванович, 1905 р. 
народження, с. Константиновка Рязького р-ну 
Рязанської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Луганську, головний iнженер з-ду 
Наркомату шляхiв. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 18 липня 1943 року 
засуджений до 8  р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КОНДРАТЕНКО Леонтiй Григорович, 1898 
р. народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiрюковому, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 3 
квiтня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНДРАТЕНКО Микита Олексiйович, 
1908 р. народження, с. Синельникове 
Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Синельниковому, завгосп к-пу 
"Селянська праця". Арештований 24 серпня 1934 
року за звинуваченням у саботажi. 22 вересня 1934 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1934 роцi.  

КОНДРАТЕНКО Митрофан Єлисейович, 
1889 р. народження, смт Новомиргород 
Новомиргородського р-ну Кiровоградської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Свердловську, завiдуючий базою вiддiлу 
робiтничого постачання зал.ст. Довжанська. 
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 15 липня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОНДРАТЕНКО Олександр Васильович, 
1913 р. народження, м. Брянка, українець, освiта 
середня. Проживав у м. Перевальську, конструктор 
проектного вiддiлу тресту "Ворошиловвугiлля". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1960 роцi.  

КОНДРАТЕНКО Павло Федорович, 1885 р. 
народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiрюковому, не працював. 7 липня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1125 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОНДРАТЕНКО Пилип Костянтинович, 
1904 р. народження, с. Нiколаєвка Шаталовського 
р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, рахiвник з-ду "Донсода". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНДРАТЕНКО Савелiй Григорович, 1900 
р. народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiрюковому, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 3 
квiтня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КОНДРАТЕНКО Савелiй Полiкарпович, 
1899 р. народження, с. Синельникове 
Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Синельниковому, завгосп к-пу 
"Боротьба за соцiалiзм". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНДРАТЕНКО Сергiй Терентiйович, 
1895 р. народження, с. Великий Самбiр 
Конотопського р-ну Чернiгiвської обл., українець, 
освiта вища. Проживав у м. Луганську, економiст 
новокотельного цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.  

КОНДРАТЕНКО Терентiй Андрiйович, 
1892 р. народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
с-щi зал.ст. Гукове Пiвнiчно-Донецької залiзницi, 
колiйний обхiдник. Арештований 13 сiчня 1938 
року за звинуваченням у шкiдництвi. 15 травня 
1938 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОНДРАТОВ Василь Iларiонович, 1875 р. 
народження, м. Краснодон, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Краснодонi, чорнороб 
контори "Головм'ясо". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНДРАТОВ Вiктор Родiонович, 1875 р. 
народження, с. Малий Суходiл Краснодонського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Малому 
Суходолi, колгоспник к-пу iм. Чапаєва. 
Репресований двiчi. Арештований 10 грудня 1932 
року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй 
агiтацiї. 19 грудня 1932 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1932 i 1959 роках.   

КОНДРАТОВ Григорiй Пантелiйович, 1890 
р. народження, с. Малий Суходiл Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, лiсогон шахти № 1. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 1 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОНДРАТОВ Григорiй Сергiйович, 1887 р. 
народження, с. Малий Суходiл Краснодонського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Малому 
Суходолi, робiтник шахти "Урало-Кавказ". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНДРАТОВ Данило Григорович, 1884 р. 
народження, с. Бiленьке Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав на кол.х. 
Нижня Шевирiвка Верхньогарасимiвської сiльради 
Краснодонського р-ну, тесляр радгоспу iм. 
Орджонiкiдзе. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КОНДРАТОВ Iван Васильович, 1905 р. 
народження, м. Краснодон, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Краснодонi, робiтник шахти 
№ 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНДРАТОВ Iван Кирилович, 1925 р. 
народження, м. Золоте Первомайської мiськради, 
українець, освiта н/середня. Проживав у Золотому, 
кiномеханiк мiського клубу. Арештований 29 
квiтня 1942 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. У зв'язку з воєнним станом 
був етапований углиб країни, де пiзнiше не 
виявлений. 21 березня 1950 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

КОНДРАТОВ Кузьма Пантелiйович, 1885 
р. народження, с. Малий Суходiл Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Малому Суходолi, колгоспник к-пу iм. Чукавова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНДРАТОВ Лука Сергiйович, 1906 р. 
народження, с. Малий Суходiл Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малому Суходолi, не працював. Арештований 23 
березня 1943 року за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 10 грудня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОНДРАТОВ Микола Петрович, 1898 р. 
народження, с. Осинове Новопсковського р-ну, 
українець. Проживав в Осиновому, селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 5 лютого 1931 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНДРАТОВ Петро Михейович, 1888 р. 
народження, с. Малий Суходiл Краснодонського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Малому 
Суходолi, возiй шахти № 1-5-бiс. Арештований 25 
листопада 1937 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 3 квiтня 1939 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

КОНДРАТОВ (КОНДРАТЬЄВ) Сергiй 
Кирейович, 1887 р. народження, с. Малий Суходiл 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Малому Суходолi, колгоспник к-пу iм. 
Чукавова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.  

КОНДРАТОВ Тимофiй Данилович, 1890 р. 
народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав в 
Урало-Кавказi, селянин-одноосiбник. Арештований 
23 березня 1927 року за звинуваченням в 
контрреволюцiйних дiях. 29 червня 1927 року 
звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. 7 вересня 1930 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  
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КОНДРАТОВ Федiр Григорович, 1889 р. 
народження, с. Бiленьке Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Бiленькому, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ОДПУ 12 липня 1929 року 
позбавлений права проживати в рядi районiв 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНДРАТОВ Юхим Васильович, 1906 р. 
народження, м. Краснодон, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Краснодонi, робiтник шахти 
№ 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНДРАТОВ Юхим Петрович, 1908 р. 
народження, с. Малий Суходiл Краснодонського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Урало-Кавказ Краснодонської мiськради, коваль 
шахти "Урало-Кавказ". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 11 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КОНДРАТОВА Ганна Кирилiвна, 1923 р. 
народження, с. Лугiвка, Харкiвська обл., українка, 
освiта н/середня. Проживала в м. Золоте 
Первомайської мiськради, не працювала. 
Арештована 30 квiтня 1942 року за звинуваченням 
в пособництвi нiмецьким окупантам. 23 березня 
1950 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КОНДРАТОВА Марiя Савелiївна, 1897 р. 
народження, м. Золоте Первомайської мiськради, 
українка, освiта початкова. Проживала в Золотому, 
бiлетерка шахтарського клубу. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ МВС Луганської обл. 20 сiчня 
1950 року засуджена до 25 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1956 роцi.  

КОНДРАТЬЄВ Василь Iванович, 1925 р. 
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Кримському, бухгалтер-ревiзор райспоживспiлки. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 14 травня 1945 року засуджений до 15 р. 
позбавлення волi. 6 червня 1953 року Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР справу повернено 
на дослiдування. 6 жовтня 1953 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1953 роцi.    

КОНДРАТЬЄВ Володимир Свиридович, 
1927 р. народження, с. Кримське 
Слов'яносербського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Кримському, колгоспник к-
пу iм. Ворошилова. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 29 квiтня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОНДРАТЬЄВ Iван Григорович, 1891 р. 
народження, х. Iлюхiн, Каменський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Краснодонi, вибiйник 
шахти № 2-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 1 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНДРАТЬЄВ Трохим Миколайович, 1910 
р. народження, Красноярський край, Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 1065 стрiлецького 
полку. До призову в армiю проживав в смт Успенка 
Лутугинського р-ну. Вiйськовим трибуналом 272 
стрiлецької дивiзiї 28 лютого 1942 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 2 березня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОНДРАТЬЄВ Якiв Андрiйович, 1912 р. 
народження, с. Сиротине Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Сиротиному, селянин-одноосiбник. Арештований 7 
сiчня 1933 року за звинуваченням у шкiдництвi. 3 
травня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОНДРАТЮК Пилип Антонович, 1892 р. 
народження, с. Жабокрич Крижопiльського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, монтер "Монтажзв'язку". 
Арештований 24 лютого 1938 року за 
звинуваченням у шпигунствi. 21 серпня 1938 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1938 роцi.  

КОНДРАТЮК Уляна Матвiївна, 1878 р. 
народження, с. Головлi Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українка, неписьменна. Проживала 
в смт Бiрюкове Свердловської мiськради, 
домогосподарка. Арештована 28 вересня 1937 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 
грудня 1938 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КОНДРАЦЬКА Марiя Павлiвна, 1927 р. 
народження, с. Горпин Новомилятинського р-ну 
Львiвської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Стахановi, прибиральниця 
гуртожитку шахти № 4-2-бiс. Особливою нарадою 
при МДБ СРСР 2 червня 1951 року засуджена до 10 
р. позбавлення волi. 5 червня 1956 року Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу мiру 
покарання знижено до 5 р. Реабiлiтована у 1991 
роцi.  

КОНДРАШКОВ Iван Степанович, 1884 р. 
народження, с-ще зал.ст. Журавка Пiвденно-
Схiдної залiзницi, українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, 
майстер з водопостачання депо Родакове. 
Арештований 28 грудня 1935 року за 
звинуваченням у зрадницькiй дiяльностi. 12 лютого 
1936 року звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОНДРАШОВ Єпiфан Андрiйович, 1891 р. 
народження, ст-ця Усть-Хоперська 
Серафимовицького р-ну Волгоградської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, охоронник меблевої 
фабрики. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 11 
серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 17 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  



Назвемо всіх поіменно 
 

 

303

КОНДРАШОВ Костянтин Степанович, 
1889 р. народження, м. Антрацит, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Красний Луч, стволовий 
шахти № 16 iм. газети "Известия". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 16 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 3 березня 1938 
року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНДРАШОВ Петро Перфiлiйович, 1882 р. 
народження, ст-ця Усть-Хоперська 
Серафимовицького р-ну Волгоградської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин. Проживав у м. 
Луганську, сторож деревообробної фабрики. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КОНДРАШОВ Пилип Григорович, 1886 р. 
народження, х. Чеботаревський, Серафимовицький 
р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, швець артiлi "Червоний шкiряник". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 10 сiчня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОНДРАШОВ Трохим Овдiйович, 1902 р. 
народження, ст-ця Усть-Хоперська 
Серафимовицького р-ну Волгоградської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, вантажник контори 
"Укрпостачу". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 14 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 26 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КОНДРУЦЬКИЙ Петро Матвiйович, 1923 
р. народження, смт Бiле Лутугинського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у с. Весела 
Тарасiвка Лутугинського р-ну, курсант автошколи. 
Арештований 17 червня 1943 року за пiдозрою у 
спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 1 липня 
1943 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОНДРЮКОВ Якiв Iванович, 1908 р. 
народження, с. Вишневе Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Ясенiвський Ровенькiвської мiськради, без певних 
занять. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 
сiчня 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНЕЦЬКИЙ Йосип Йосипович, 1897 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, шофер з-ду Наркомату 
шляхiв. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 21 
лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОНЄВ Iван Микитович, 1886 р. 
народження, с. Котельниково Обоянського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
неписьменний. Проживав у м. Попасна, не 
працював. Арештований 14 жовтня 1943 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 29 листопада 
1943 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений.  
Реабiлiтований у 1943 роцi.  

КОНЄВ Петро Якович, 1901 р. народження, 
х. Балабановський, Верхньокурмоярський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Ровеньки, молодший стрiлочник зал.ст. Картушине. 
Вiйськовим трибуналом Київського вiйськового 
округу 17 серпня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОНЖУРОВСЬКА Катерина Антонiвна, 
1908 р. народження, с. Верхньотузлове 
Свердловської мiськради, нiмкеня, освiта 
початкова. Проживала у Верхньотузловому, 
колгоспниця к-пу "Роте Фане". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 25 березня 1938 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1964 роцi.  

КОНЖУРОВСЬКИЙ Антон Антонович, 
1892 р. народження, к. № 15 Люксембурзького р-ну 
Донецької обл., нiмець, неписьменний. Проживав у 
с. Верхньотузлове Свердловської мiськради, 
колгоспник к-пу "Роте Фане". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 19 жовтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНЖУРОВСЬКИЙ Якiв Антонович, 1906 
р. народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньотузловому, голова сiльради. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.  

КОНИК Андрiй Мусiйович, 1893 р. 
народження, с. Голубин Мархлевського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Манькiвка Сватiвського р-ну, без 
певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1966 роцi.  

КОНИК Антон Мусiйович, 1896 р. 
народження, с. Голубин Мархлевського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Манькiвка Сватiвського р-ну, 
колгоспник к-пу "20 рокiв Жовтня". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОНИК Iлля Микитович, 1901 р. 
народження, с. Павлiвка Калинiвського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Алчевську, бухгалтер з-ду № 19 iм. 
Косiора. Донецьким обласним судом 19 лютого 
1938 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.  

КОНИК Петро Павлович, 1900 р. 
народження, Польща, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
колгоспник к-пу "13-а рiчниця Жовтня". 
Луганським обласним судом 25 червня 1946 року 
засуджений до 1 р. позбавлення волi. 26 липня 1946 
року  Судовою колегiєю у кримiнальних справах 
Верховного суду УРСР вирок скасовано, справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1946 роцi.  
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КОНИК Трифон Iванович, 1880 р. 
народження, с. Голубин Мархлевського р-ну 
Київської обл., українець, неписьменний. Проживав 
у с. Верхня Дуванка Сватiвського р-ну, без певних 
занять. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 19 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1990 роцi.  

КОНИЩЕВ Федiр Юхимович, 1900 р. 
народження, м. Брянка, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Брянцi, зв'язкiвець шахти № 12. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КОНКIН Iван Кузьмич, 1909 р. народження, 
м. Стаханов, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 1 артилерiйської 
бригади Балтiйського флоту. Арештований 16 
лютого 1933 року за звинуваченням в 
контрреволюцiйнiй агiтацiї. 5 квiтня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.  

КОНКУЛЕВСЬКИЙ Микола 
Тимофiйович, 1874 р. народження, с. Кам'яний 
Брiд Баранiвського р-ну Київської обл., поляк, 
неписьменний. Проживав у с. Лизине 
Бiлокуракинського р-ну, сторож к-пу "Рада". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КОННЕНБЕРГ Георгiй Юлiйович, 1880 р. 
народження, м. Рига, Латвiя, нiмець, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, завiдуючий вiддiлом 
кадрiв мiськводопроводу. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Донецької обл. 15 серпня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОНОВАЛЕНКО Андрiй Прокопович, 
1887 р. народження, с. Осинове Новопсковського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав в 
Осиновому, селянин-одноосiбник. Арештований 5 
травня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 7 червня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОНОВАЛЕНКО Микола Трохимович, 
1886 р. народження, Ростовська обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у 
с-щi Свiтличне Краснодонської мiськради, робiтник 
тресту "Донбасводбуд". Вiйськовим трибуналом 
261 стрiлецької дивiзiї 25 грудня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 9 сiчня 
1942 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОНОВАЛОВ Андрiй Iванович, 1898 р. 
народження, с. Гнилiвка Iзюмського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, iнспектор ремонтно-
механiчного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1963 роцi.  

КОНОВАЛОВ Андрiй Михайлович, 1891 р. 
народження, с-ще зал.ст. Мєшковська 
Мигулiнського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
с. Давидiвка Троїцького р-ну, сторож радгоспу 
"Покровський". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНОВАЛОВ Андрiй Онуфрiйович, 1888 р. 
народження, с. Данилiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Данилiвцi, 
колгоспник к-пу "Червона зоря". 20 червня 1942 
року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. 12 квiтня 1946 року 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР вирок 
скасовано, справу припинено. Реабiлiтований у 
1946 роцi.    

КОНОВАЛОВ Василь Єлисейович, 1891 р. 
народження, с. Городище Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Без певного мiсця 
проживання i роботи. Арештований 13 березня 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 28 квiтня 1933 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.  

КОНОВАЛОВ Василь Iванович, 1884 р. 
народження, с. Городище Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 7 квiтня 1930 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОНОВАЛОВ Василь Кузьмич, 1882 р. 
народження, х. Калмиков, Верхньодонськой р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
вантажник техбази тресту "Краснодонвугiлля". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.  

КОНОВАЛОВ Василь Федотович, 1897 р. 
народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Тимоновому, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНОВАЛОВ Григорiй Варламович, 1882 
р. народження, х. Каратаєвський, Волгоградська 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Iзварине 
Краснодонської мiськради, штукатур Iзваринської 
групи шахт тресту "Краснодонвугiлля". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 7 травня 
1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.  

КОНОВАЛОВ Григорiй Максимович, 1906 
р. народження, с. Городище Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Станично-Луганське, майстер хлiбопекарнi зал.ст. 
Кiндрашiвська. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 23 грудня 1940 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КОНОВАЛОВ Григорiй Федорович, 1908 р. 
народження, смт Великокам'янка Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Новодар'ївка Ровенькiвської мiськради, 
робiтник зал.ст. Дар'ївка. Арештований 20 лютого 
1938 року за пiдозрою у причетностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 1 лютого 1939 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОНОВАЛОВ Iван Дмитрович, 1907 р. 
народження, с. Петровка Совєтського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
робiтник коксохiмзаводу № 19. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 25 жовтня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 
роцi.  

КОНОВАЛОВ Iван Iванович, 1916 р. 
народження, с. Городище Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий. Вiйськовим трибуналом 212 стрiлецької 
дивiзiї 15 листопада 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 12 грудня 1941 року. 
Реабiлiтований у 1997 роцi.  

КОНОВАЛОВ Iван Кузьмич, 1894 р. 
народження, х. Калмиков, Верхньодонськой р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
робiтник емальцеху з-ду iм. Артема. Репресований 
двiчi. Арештований 8 грудня 1932 року за 
звинуваченням у створеннi контрреволюцiйної 
повстанської органiзацiї. 31 сiчня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 17 лютого 1934 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 
i 1990 роках. 

КОНОВАЛОВ Iван Панасович, 1913 р. 
народження, кол.с-ще Олексiївка Михайлiвської 
селищної Ради Перевальського р-ну, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1 
окремого стрiлецького батальйону. Вiйськовим 
трибуналом 119 окремої стрiлецької бригади 13 
червня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Вiйськовою радою 40 армiї 15 червня 1942 року.  
Розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1997 роцi.  

КОНОВАЛОВ Iван Петрович, 1896 р. 
народження, х. Калмиков, Верхньодонськой р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
вантажник пiщаного кар'єру. Особливою нарадою 
при Колегiї ДПУ УРСР 17 лютого 1934 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОНОВАЛОВ Костянтин Васильович, 
1889 р. народження, с. Данилiвка Бiловодського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Данилiвцi, комiрник зерносховища конезаводу № 
63 iм. Постишева. Донецьким обласним судом 10 
березня 1936 року засуджений до 4 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.   

КОНОВАЛОВ-БУРДУН Михайло 
Стефанович, 1911 р. народження, с. Городище 
Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Городищi, колгоспник к-пу iм. 
Шевченка. Луганським обласним судом 15 квiтня 
1939 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 16 
червня 1939 року Верховним судом УРСР вирок 
скасовано, справу направлено на дослiдування. 9 
вересня 1939 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.  

КОНОВАЛОВ Олександр Ферапонтович, 
1882 р. народження, х. Отрожки, Усть-
Медведицький р-н Волгоградської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, конюх к-
пу iм. Ленiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНОВАЛОВ Федiр Герасимович, 1910 р. 
народження, х. Будилки, Фурмановський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, крiпильник шахти № 22. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 10 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОНОВАЛОВА Тетяна Володимирiвна, 
1898 р. народження, м. Новочеркаськ Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта середня. 
Проживала в м. Старобiльську, контролер 
маслосирзаводу. Арештована 3 лютого 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 2 березня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КОНОВАЛОВА Фекла Леонтiївна, 1911 р. 
народження, х. Мриховський, Мигулiнський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в смт Ленiнське 
Свердловської мiськради, прибиральниця пекарнi 
селища шахти № 9. 30 травня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС вiйськової 
частини 1125 засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1966 роцi.  

КОНОВОДОВ Пантелiй Дмитрович, 1892 
р. народження, с. Верхньодеревечка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Верхньодеревечцi, коняр артiлi 
"Коняр". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.  

КОНОНЕНКО Андрiй Дмитрович, 1884 р. 
народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Дмитрiвцi, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ОДПУ СРСР 12 липня 1929 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОНОНЕНКО Василь Микитович, 1905 р. 
народження, с. Кононiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у с. 
Бараникiвка Бiловодського р-ну, вчитель сiльської 
школи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.  
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КОНОНЕНКО Гаврило Дмитрович, 1903 р. 
народження, с. Лантратiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Солiдарне Бiлокуракинського р-ну, тесляр зал.ст. 
Солiдарна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 
лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КОНОНЕНКО Галина Олександрiвна, 1924 
р. народження, ст-ця Аксайська Аксайського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта н/середня. Проживала в м. Ровеньки, не 
працювала. 4 травня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС вiйськової частини 1125 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. 26 липня 1947 
року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
мiру покарання знижено до 5 р. 5 м-цiв. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.  

КОНОНЕНКО Гнат Iванович, 1904 р. 
народження, с. Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бунчукiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 18 
квiтня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 28 червня 1932 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1932 роцi.  

КОНОНЕНКО Гнат Кузьмич, 1873 р. 
народження, с. Синельникове Новопсковського р-
ну, українець, неписьменний. Проживав у смт 
Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, селянин-
одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 5 березня 1930 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОНОНЕНКО Григорiй Андрiйович, 1905 
р. народження, с. Велика Круча Пирятинського р-
ну Полтавської обл., українець, освiта н/вища. 
Проживав у смт Мiлове, iнспектор шкiл райвно. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 жовтня 
1943 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОНОНЕНКО Дмитро Iванович, 1893 р. 
народження, с. Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, кочегар шахти № 1-2. Арештований 
23 квiтня 1943 року за звинуваченням у 
причетностi до нiмецьких розвiдорганiв. 26 грудня 
1944 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОНОНЕНКО Iван Андрiйович, 1924 р. 
народження, с. Кононiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Кононiвцi, 
колгоспник к-пу "Пролетар". Вiйськовим 
трибуналом 35 району авiацiйного базування 14 
грудня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОНОНЕНКО Iван Дмитрович, 1877 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, 
робiтник радгоспу № 4. Арештований 4 листопада 
1937 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 17 сiчня 1939 року звiльнений пiд пiдписку 
про невиїзд. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОНОНЕНКО Iван Iванович, 1896 р. 
народження, с. Ступки Зiнькiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Перевальську, крiпильник шахти № 
4. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КОНОНЕНКО Iван Спиридонович, 1893 р. 
народження, с. Кононiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у с. 
Литвинiвка Бiловодського р-ну, завiдуючий 
сiльською медлабораторiєю. Репресований двiчi. 
Арештований 9 грудня 1932 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 27 січня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1989 роках. 

КОНОНЕНКО Костянтин Митрофанович, 
1891 р. народження, с. Кононiвка Бiловодського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Кононiвцi, колгоспник к-пу "Ленiнський шлях". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНОНЕНКО Марiя Павлiвна, 1893 (1894) 
р. народження, с. Новоганнiвка Краснодонського р-
ну, українка, неписьменна. Проживала у 
Новоганнiвцi, свинарка к-пу "Свiтанок". 
Арештована 13 сiчня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 12 лютого 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КОНОНЕНКО Митрофан Васильович, 
1896 р. народження, с. Скородна Маркiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Скороднiй, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 18 сiчня 1931 року 
ухвалено постанову про вислання за межi України 
умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНОНЕНКО Олександр Григорович, 
1906 р. народження, с. Шандриголове 
Краснолиманського р-ну Донецької обл., українець, 
освiта н/середня. Проживав у м. Попасна, слюсар 
вагоноремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1967 роцi.  

КОНОНЕНКО Олексiй Якович, 1878 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, 
колгоспник к-пу "Червона нива". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОНОНЕНКО Омелян Йосипович, 1916 р. 
народження, смт Мирна Долина Попаснянського р-
ну, українець, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 187 полку. 
Вiйськовим трибуналом Закавказького вiйськового 
округу 10 жовтня 1940 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  
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КОНОНЕНКО Порфирiй Павлович, 1880 р. 
народження. Проживав у с. Мiстки Сватiвського р-
ну. Старобiльською повiтою ЧК 11 березня 1919 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1992 роцi.  

КОНОНЕНКО Прокiп Якович, 1924 р. 
народження, с. Кононiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Кононiвцi, 
колгоспник к-пу "Пролетар". Вiйськовим 
трибуналом 35 району авiацiйного базування 14 
грудня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОНОНЕНКО Савелiй (Савва) Петрович, 
1903 р. народження, с. Кононiвка Бiловодського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Кононiвцi, колгоспник к-пу "Пролетар". 
Репресований двiчi. Донецьким обласним судом 15 
серпня 1935 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. 22 жовтня 1935 року Верховним судом УРСР 
строк покарання знижено до 3 р. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1990 i 1989 роках.   

КОНОНЕНКО Семен Федорович, 1924 р. 
народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 475 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 53 стрiлецької дивiзiї 26 червня 1943 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1964 роцi.  

КОНОНЕНКО Степан Микитович, 1907 р. 
народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 14 прикордонного загону, с-ще Плещеницi, 
Бiлорусь. Колегiєю ОДПУ 28 лютого 1931 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНОНЕНКО Стефан Митрофанович, 
1877 р. народження, с. Колядiвка Новоайдарського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Колядiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 20 
березня 1931 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 16 червня 1931 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОНОНЕНКО Якiв Iванович, 1883 р. 
народження, с. Кононiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Кононiвцi, 
тесляр к-пу "Пролетар". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.  

КОНОНЕЦЬ Єфросинiя Андрiївна, 1910 р. 
народження, с. Серебрянка Попаснянського р-ну 
(згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
українка, неписьменна. Проживала за мiсцем 
народження, колгоспниця к-пу iм. Петровського. 
Арештована 6 липня 1942 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 
етапована углиб країни, пiзнiше не виявлена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КОНОНЕЦЬ-ЧЕРВ'ЯКОВА Олена 
Савiвна, 1919 р. народження, смт Слов'яносербськ, 
українка, освiта середня. Проживала в 
Слов'яносербську, шкiльна вчителька. Арештована 
20 лютого 1943 року за звинуваченням у зв'язках з 
нiмецькою жандармерiєю. 14 липня 1943 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КОНОНЕЦЬ Савелiй Григорович, 1884 р. 
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Слов'яносербськ, шкiльний учитель. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КОНОНИХIН (КАНОНИХIН) Афанасiй 
Iллiч, 1898 р. народження, с. Суворовське 
Єлецького р-ну Орловської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Ровеньки, робiтник шахти № 15. Арештований 
22 лютого 1943 року за звинуваченням у тому, що 
пiд час окупацiї служив у полiцiї. 29 березня 1943 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОНОНОВ Адам Андрiйович, 1893 (1897) р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, вiйськовослужбовець, 
начальник авiамайстерень Вiйськової авiашколи. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 20 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.  

КОНОНОВ Григорiй Iллiч, 1918 р. 
народження, с. Пахалiвка Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
командир вiддiлення 60 морського прикордонного 
загону НКВС. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Камчатської обл., Росiйська Федерацiя, 30 
квiтня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОНОНОВ Євсей Якович, 1908 р. 
народження, м. Луганськ, українець, неписьменний. 
Вiйськовослужбовець, рядовий. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Воронезької обл., 
Російська Федерація, 28 лютого 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОНОНОВ Iван Iллiч, 1898 р. народження, 
с. Кримське Слов'яносербського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Фрунзе 
Слов'яносербського р-ну, нормувальник 12-ї 
дистанцiї служби колiї Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi. Арештований 14 сiчня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 червня 
1938 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОНОНОВ Iван Пантелiйович, 1917 р. 
народження, м. Стаханов, українець, освiта 
початкова. Проживав у Стахановi, iнвалiд, не 
працював. Луганським обласним судом 11 лютого 
1953 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КОНОНОВ Михайло Петрович, 1902 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Фащiвцi, 
рахiвник сiльпо. Донецьким обласним судом 19 
листопада 1936 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.  

КОНОНОВ Олексiй Пантелiйович, 1915 р. 
народження, м. Кiровськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кiровську, робiтник 
рудника "Максимiвський". Особливою нарадою 
при Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого 1934 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНОНОВ Пантелiй Потапович, 1905 р. 
народження, с. Красний Деркул Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Золотарiвка Станично-Луганського 
р-ну, колгоспник к-пу "Гiрник". Арештований 28 
грудня 1932 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної повстанської 
органiзацiї. 19 березня 1933 року справу припинено 
за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до 
суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

КОНОНОВ Тимофiй Абрамович, 1885 р. 
народження, с. Боровка Горшеченського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
агент-постачальник вагоноремонтного пункту 
зал.ст. Лисичанськ. Арештований 30 жовтня 1940 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 31 
жовтня 1940 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного.  Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОНОНОВ Федiр Пимонович, 1905 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Фащiвцi, 
робiтник шахти № 12. Вiйськовим трибуналом 383 
стрiлецької дивiзiї 7 сiчня 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОНОНОВ Федiр Федорович, 1908 р. 
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 187 полку. Вiйськовим трибуналом 61 
стрiлецької дивiзiї 1 жовтня 1943 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

КОНОНОВА Катерина Пантелiївна, 1912 р. 
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в Кримському, 
не працювала. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 16 червня 1935 року засуджена  до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.  

КОНОНУЧЕНКО Олександр 
Миколайович, 1910 р. народження, м. Кондопога, 
Карело-Фiнська АРСР, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Алмазна 
Стахановської мiськради, старший пилорамник 
будконтори тресту "Фрунзевугiлля". Луганським 
обласним судом 6 грудня 1946 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОНОНЦОВ Петро Никифорович, 1906 р. 
народження, с. Кантемировка Кантемировського р-
ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Шелестiвка Мiловського р-ну, селянин-
одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
7 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНОНЧЕНКО Сергiй Iванович, 1894 р. 
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, майстер шлако-цегельного з-ду. 
Луганським обласним судом 8 червня 1941 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОНОНЧУК Ганна Василiвна, 1900 р. 
народження, с. Дякiв Славутського р-ну Вiнницької 
обл., українка, освiта початкова. Проживала в с. 
Вишневе Старобiльського р-ну, робiтниця 
зернорадгоспу iм. Шевченка. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 14 грудня 1937 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1989 роцi.  

КОНОПКА (КОНОПКО) Артур 
Густавович, 1913 р. народження, Нiмеччина, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
слюсар шахти № 12 „Брянка”. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 26 серпня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 29 серпня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1967 роцi.  

КОНОПКО Вiллi Густавович, 1909 р. 
народження, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, слюсар шахти № 12 
"Брянка".  "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 
вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНОПКО Густав Густавович, 1918 р. 
народження, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, електрослюсар шахти № 12 
"Брянка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 
серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНОПКО Курт Густавович, 1916 р. 
народження, Нiмеччина, нiмець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Брянка, електрослюсар шахти № 12 
"Брянка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 
серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОНОПЛЬОВ Iван Васильович, 1896 р. 
народження, м. Дружкiвка Донецької обл., 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, 
пенсiонер. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 17 вересня 1941 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1965 роцi.  

КОНОРЖЕВСЬКИЙ В'ячеслав 
Михайлович, 1899 р. народження, с. Потереба 
Славутського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у смт Бiрюкове 
Свердловської мiськради, колгоспник к-пу iм. 
Бiрюкова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1968 роцi.  
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КОНОТОП Гарасим Якович, 1894 р. 
народження, Старобiльський р-н, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Петро-Миколаївка 
Лутугинського р-ну, робiтник кам'яного кар'єру. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 27 
лютого 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНОТОП Михайло Сергiйович, 1909 р. 
народження, кол.с. Зелене Караяшницької сiльради 
Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий. Вiйськовим 
трибуналом 298 стрiлецької дивiзiї 28 жовтня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОНОТОПОВ (КОВАЛЬОВ) Григорiй 
(Микола) Никифорович, 1904 (1907) р. 
народження, с. Ольховчик Новокалитвенського р-
ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, телефонний майстер Центральних 
електромеханiчних майстерень тресту 
"Боковоантрацит". Судовою „трійкою” при Колегiї 
ДПУ УРСР 20 лютого 1934 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КОНОТОПОВА Ольга Павлiвна, 1908 р. 
народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Старобiльську, не працювала. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 13 
жовтня 1944 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.  

КОНОТОПСЬКИЙ Iван Гарасимович, 
1893 р. народження, с. Городище Бiловодського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Городищi, об'їждчик Бiловодського лiсгоспу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КОНОЧКIН Андрiй Савелiйович, 1884 р. 
народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Теплому, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 3 
лютого 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення  
волi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 
вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.  

КОНОЧКIН Василь Васильович, 1873 р. 
народження, с. Комишне Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Комишному, колгоспник к-пу "Червона 
Луганщина". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
23 вересня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1967 роцi.  

КОНОЧКIН Михайло Iванович, 1890 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Станично-
Луганському, селянин-одноосiбник. Арештований 9 
листопада 1930 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 16 лютого 1931 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОНОЧКIН Семен Хомич, 1886 р. 
народження, с. Нижня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Нижнiй Вiльховiй, садiвник к-пу 
"Донбас". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КОНРАД Адольф Якович, 1870 р. 
народження, с. Бобровий Кут Калiнiнського р-ну 
Херсонської обл., нiмець, освiта вища. Проживав у 
м. Алчевську, шкiльний учитель. Репресований 
двiчi. Арештований 14 лютого 1934 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 2 березня 1934 року 
з-пiд варти звiльнений. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1995 i 1989 роках. 

КОНРАД Вiктор Адольфович, 1897 р. 
народження, с. Кисилiвка Мелiтопольського р-ну 
Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, бухгалтер з-ду iм. 
Якубовського. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 22 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.  

КОНРАД Герман Фрiдрiхович, 1899 р. 
народження, Пулинський р-н Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Iллiнка 
Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Шлях 
соцiалiзму". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНРАДТ (КОНДРАТ) Iван Iванович, 
1901 р. народження, к. Марiєнфельд 
Мелiтопольського р-ну Днiпропетровської обл., 
нiмець, освiта середня. Проживав у м. Луганську, 
шкiльний учитель. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

КОНСТАНТИНОВ Вiктор Олексiйович, 
1926 р. народження, с. Хороше Слов'яносербського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Хорошому, не працював. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 25-30 листопада 1944 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОНСТАНТИНОВ Григорiй Степанович, 
1897 р. народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiрюковому, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 6 березня 1930 
року ухвалено постанову про вислання за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНСТАНТИНОВ Iван Iванович, 1916 р. 
народження, с. Хороше Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Хорошому, без певного мiсця роботи. Арештований 
24 сiчня 1942 року за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 24 лютого 1942 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  
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КОНСТАНТИНОВ Iван Павлович, 1911 р. 
народження, ст-ця Новоцимлянська Цимлянського 
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Ленiнське Свердловської мiськради, кучер кiнного 
двору шахти № 9. Арештований 10 грудня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 
лютого 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОНСТАНТИНОВ Iван Филимонович, 
1908 р. народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiрюковому, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 11 березня 1930 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНСТАНТИНОВ Олексiй Матвiйович, 
1896 р. народження, с. Хороше Слов'яносербського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Хорошому, тесляр радгоспу "Криворiжжя". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 25-30 листопада 1944 року засуджений до 
розстрiлу. 17 лютого 1945 року Військовою 
колегією Верховного суду СРСР розстріл замінено 
10 р. позбавлення волі. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОНСТАНТИНОВ Филимон-Фiлалей 
Андрiйович, 1878 р. народження, смт Бiрюкове 
Свердловської мiськради, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Бiрюковому, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ОДПУ вiд 18 сiчня 1930 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНСТАНТИНОВА Мотрона Федотiвна, 
1896 р. народження, с. Хороше Слов'яносербського 
р-ну, українка, неписьменна. Проживала в 
Хорошому, домогосподарка. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 25-30 
листопада 1944 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.  

КОНСТАНТИНОВА Олена Федотiвна, 
1908 р. народження, с. Хороше Слов'яносербського 
р-ну, українка, неписьменна. Проживала в 
Хорошому, домогосподарка. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 25-30 
листопада 1944 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.  

КОНСУРОВ Микола Iванович, 1897 р. 
народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiрюковому, не працював. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КОНТАРЕВ Микола Якович, 1913 р. 
народження, кол.х. Харцизький, Антрацитiвська 
мiськрада, українець, освiта початкова. Без певного 
мiсця проживання i роботи. Вiйськовим 
трибуналом Архангельського гарнiзону, Росiйська 
Федерацiя, 22 березня 1948 року засуджений до 20 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОНТI Бертольд Вальтерович, 1917 р. 
народження, Нiмеччина, нiмець, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, формувальник з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 11 липня 1941 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1992 роцi.  

КОНТОТ Олександр Станiславович, 1917 
р. народження, с. Кульшичi Славгородського р-ну 
Могильовської обл., Бiлорусь, поляк, освiта 
початкова. Проживав у смт Успенка Лутугинського 
р-ну, коногон шахти "Сутоган". "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОНЦЕВИЧ Лев Iванович, 1898 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта середня. 
Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької 
мiськради, шкiльний учитель. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 
роцi.  

КОНЦЕВОЙ Андрiян Маркович, 1885 р. 
народження, Пропойський р-н Могильовської обл., 
Бiлорусь, росiянин, освiта середня. Проживав у м. 
Луганську, контролер обласної контори зв'язку. 
Арештований 22 листопада 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 сiчня 
1942 року виправданий Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл.  Реабiлiтований у 
1942 роцi.  

КОНЦУР Василь Максимович, 1876 р. 
народження, кол.с. Шаповалiвка 
Новочервоненської сiльради Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, селянин-одноосiбник. Арештований 
30 листопада 1930 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтований у 1971 роцi.  

КОНЧЕНКО Йосип Петрович, 1876 р. 
народження, с. Верхня Дуванка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Верхнiй 
Дуванцi, сторож к-пу "Червона зiрка". 
Арештований 2 квiтня 1943 року за звинуваченням 
у зрадницькiй дiяльностi. 5 квiтня 1944 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1995 роцi.  

КОНШИН Iван Матвiйович, 1879 р. 
народження, с. Попiвка Верхньоднiпровського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Верхньошевирiвка 
Краснодонського р-ну, робiтник радгоспу iм. 
Орджонiкiдзе. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 14 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНЬКО Кузьма Пилипович, 1880 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, українець, неписьменний. Проживав у 
Красному Кутi, пенсiонер. Арештований 30 
листопада 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 31 березня 1942 року 
справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.  
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КОНЬКО Михайло Єгорович, 1894 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Красному Кутi, бетонник радгоспу "Iндустрiя". 
Арештований 11 лютого 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 12 жовтня 
1933 року виправданий Краснолуцьким районним 
народним судом.  Реабiлiтований у 1933 роцi.  

КОНЬКО Федiр Пилипович, 1889 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Красному Кутi, робiтник шахти № 152. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНЬКОВ Павло Леонтiйович, 1893 р. 
народження, х. Тюковной, Усть-Медведицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, листоноша 6-го поштового вiддiлення. 
Арештований 9 березня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 червня 
1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений.  Реабiлiтований у 
1933 роцi.  

КОНЬШИН Якiв Васильович, 1904 р. 
народження, с. Больше-Самовецьк Грязинського р-
ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Алчевську, 
електромонтер з-ду iм. Ворошилова. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ МВС Луганської обл. 17 лютого 
1948 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 8 
квiтня 1955 року Вiйськовим трибуналом 
Київського вiйськового округу мiру покарання 
знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1968 роцi.  

КОНЮХОВ Iван Миколайович, 1895 р. 
народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Трембачевому, тесляр к-пу "3-й вирiшальний". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КОНЮХОВ Митрофан Семенович, 1882 р. 
народження, с. Романiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, слюсар азотного з-ду. Репресований двiчi. 
Арештований 7 жовтня 1936 року за звинуваченням 
у зв'язках з членами банди, що боролася проти 
Радянської влади. 29 листопада 1936 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 
i 1960 роках. 

КОНЮХОВ Олександр Антонович, 1909 р. 
народження, м. Льгов Курської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта середня.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, заступник 
директора Лугнавчкомбiнату. Спецколегiєю 
Донецького обласного суду 17 квiтня 1935 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОНЮШЕНКО Петро Денисович, 1905 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник з-ду № 60. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОНЯГА Федiр Олександрович, 1903 р. 
народження, с. Садове, Вiнницька обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, не 
працював. Арештований 17 червня 1944 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 22 вересня 
1944 року справу припинено за хворобою 
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КОНЯЄВ Iван Iванович, 1904 р. 
народження, м. Чаплигiн Липецької обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав у 
м. Кiровську, секретар Голубiвського 
рудоуправлiння. Арештований 20 березня 1933 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 4 березня 1934 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОНЯЄВ Федiр Максимович, 1905 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта середня. 
Проживав у Луганську, плановик головного буфету 
зал.ст. Луганськ. Арештований 10 квiтня 1938 року 
за звинуваченням у шпигунствi. 21 квiтня 1938 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1938 роцi.  

КОНЯХIН Дмитро Микитович, 1905 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, росiянин, освiта початкова.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав у м. Антрацитi, начальник 
дiльницi шахти № 1-бiс. Вiйськовим трибуналом 18 
армiї 6-7 травня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 14 травня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КООП Евальд Юлiсович, 1910 р. 
народження, с. Габрiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Маркiвка, колгоспник к-пу iм. Косiора. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КООП Iван Якович, 1907 р. народження, к. 
Орлiвка Селидiвського р-ну Донецької обл., нiмець, 
освiта середня. Проживав у кол.к. Мiсарош 
Бiлогорiвської селищної Ради Попаснянського р-ну, 
iнструктор з шовкiвництва к-пу iм. К. Маркса. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 
1942 року визнаний соцiально небезпечним 
елементом i засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОП Альберт Карлович, 1887 р. 
народження, с. Вишнякiвка Володарського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Багачка Троїцького р-ну, столяр к-пу 
"Сiльiнтерн". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.  
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КОПА-ОВДIЄНКО Вiктор Феофанович, 
1885 р. народження, м. Бориспiль Київської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, начальник вузла зв'язку шахти № 3-14. 
Арештований 28 березня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї та 
розповсюдженнi антирадянської лiтератури. 13 
жовтня 1943 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного.  Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОПАЧ Iван Iванович, 1915 р. народження, 
с. Вiйтiвцi Сатанiвського р-ну Вiнницької обл., 
поляк, освiта початкова. Проживав у с. Курячiвка 
Бiлокуракинського р-ну, робiтник залiзничної 
магiстралi Москва-Донбас. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.  

КОПАЧ Iван Саверкович, 1880 р. 
народження, с. Вiйтiвцi Сатанiвського р-ну 
Вiнницької 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 
розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОПАЧЕВСЬКИЙ Йосип Петрович, 1901 
р. народження, с. Розумниця Бiлоцеркiвського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м. Золоте Первомайської мiськради, бухгалтер 
шахти "Карбонiт". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 5 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КОПЕЦЬ Адам Рахович, 1899 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, майстер-склодув 
Попаснянського склозаводу. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 8 травня 1938 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КОПИЛЕЦЬ Iван Федосiйович, 1914 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, електрик 
Рубiжанського хiмкомбiнату. Донецьким обласним 
судом 26 лютого 1935 року засуджений до 2 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОПИЛОВА Євдокiя Прокопiвна, 1905 р. 
народження, м. Золоте Первомайської мiськради, 
українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Красний Луч, плитова шахти № 4-бiс. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 5 сiчня 1946 
року вислана за межi України як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини.  Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КОПИЛЬСЬКА Євдокiя Гаврилiвна, 1920 
р. народження, с. Архангельське Становлянського 
р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в м. 
Антрацитi, не працювала. Арештована 21 липня 
1943 року за звинуваченням у приналежностi до 
агентури нiмецької розвiдки. 6 вересня 1943 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1943 роцi.  

КОПИТIН Iван Євграфович, 1888 р. 
народження, м. Азов Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, без певних занять. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 14-15 
вересня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОПИТIН Олександр Семенович, 1922 р. 
народження, с. Шереметьєво Ленiнського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/середня. Проживав у м. Луганську, 
шлiфувальник з-ду № 60. Вiйськовим трибуналом 3 
армiї 22 березня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОПИТОВСЬКА Лiдiя Максимiвна, 1907 р. 
народження, м. Стаханов, українка, освiта середня. 
Проживала в Стахановi, шкiльна вчителька. 
Арештована 12 вересня 1937 року як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 25 березня 1938 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КОПИТОВСЬКИЙ Iван Iларiонович, 1905 
р. народження, с-ще зал.ст. Ханженкове, Донецька 
обл., росiянин, освiта вища. Проживав у м. Брянка, 
помiчник головного iнженера шахти № 1 
"Криворiжжя". Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР 20 березня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.  

КОПИЦЯ Роман Семенович, 1888 р. 
народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, 
коваль-приватник. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 5 серпня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КОПИЦЯ Степан Юхимович, 1910 р. 
народження, с. Серебрянка Попаснянського р-ну 
(пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
українець, освiта початкова. Проживав на х. 
Новомар'ївка, Артемiвський р-н Донецької обл., 
колгоспник к-пу iм. Калiнiна. 2 листопада 1932 
року вiдiбрано пiдписку про невиїзд – 
звинувачувався у недоносительствi про 
контрреволюцiйну органiзацiю. 5 сiчня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
пiдписку про невиїзд скасовано. Реабiлiтований у 
1933 роцi.  

КОПИЦЯК Йосип Андрiйович, 1884 (1885) 
р. народження, смт Городок Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Кругле Сватiвського р-ну, коваль к-пу iм. 
Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОПИЦЯК Лаврентiй Петрович, 1899 р. 
народження, с. Людвипiль Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Первомайськ Сватiвського р-ну, селянин-
одноосiбник. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1966 роцi.  
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КОПИЦЯК Марiя Андрiївна, 1887 р. 
народження, смт Городок Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., полька, неписьменна. Проживала в 
с. Климiвка Кремiнського р-ну, домогосподарка. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 
1937 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 
1989 роцi.  

КОПИЦЯК Олександр Йосипович, 1917 р. 
народження, смт Городок Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Кругле Сватiвського р-ну, без певних занять. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОПИЦЯК Розалiя Казимирiвна, 1883 р. 
народження, смт Городок Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., полька, неписьменна. Проживала в 
м. Старобiльську, домогосподарка. Арештована 10 
листопада 1937 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтована у 1995 роцi.  

КОПП Едуард Михайлович, 1893 р. 
народження, с. Раштадт Лiбкнехтiвського р-ну 
Одеської обл., нiмець, освiта н/середня. Проживав у 
с. Астахове Свердловської мiськради, завiдуючий 
медпунктом. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
21 листопада 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОПП Емiль Карлович, 1895 р. народження, 
с. Мар'янiвка Пулинського р-ну Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Лiсна 
Поляна Маркiвського р-ну, робiтник радгоспу 
"Старобiльський". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОПП Михайло Християнович, 1882 р. 
народження, с. Жаткiв Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Можнякiвка Новопсковського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Димитрова. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРАБЕЛЬНИК Арон Мойсейович, 1911 р. 
народження, м. Варшава, Польща, єврей, освiта 
вища. Проживав у м. Рубiжне, iнженер 
хiмкомбiнату. Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР 29 березня 1938 року засуджений до 
розстрiлу i того ж дня страчений. Реабiлiтований у 
1961 роцi.  

КОРАБЕЛЬСЬКА (ГУСТОВА) Валентина 
Iванiвна, 1902 р. народження, смт Бугаївка 
Перевальського р-ну, українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Перевальську, прибиральниця 
будинку приїжджих. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджена до 5 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1962 роцi.  

КОРАБЕЛЬСЬКИЙ Володимир Кузьмич, 
1897 р. народження, с. Горець Липецького р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Успенка 
Лутугинського р-ну, прибиральник породи шахти 
"Бiлянка". Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР 10 липня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1963 роцi.  

КОРАБЛIН Михайло Кузьмич, 1913 р. 
народження, с. Бурдiно Тербунського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Красний Луч, боєць 
воєнiзованої охорони тресту "Донбасантрацит". 
Арештований 20 квiтня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14 червня 
1938 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРАБЛIН Степан Олексiйович, 1902 р. 
народження, с. Зенкiно, Рязанська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, охоронник з-ду № 60. Арештований 
17 лютого 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.  

КОРАБЛЬОВ Семен Iванович, 1908 р. 
народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Вiйськовослужбовець, командир взводу 1 
дивiзiону 3 запасного артилерiйського полку. 
Вiйськовим трибуналом 2 запасної стрiлецької 
бригади 27 грудня 1941 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1964 роцi.  

КОРД Михайло Васильович, 1928 р. 
народження, Старобiльський р-н, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, не 
працював. Арештований 19 лютого 1943 року за 
звинуваченням у шпигунствi. 24 лютого 1943 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРДА Василь Євменович, 1897 р. 
народження, с. Ганнiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, робiтник лiсопильної контори тресту 
"Лисичанськвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1962 роцi.  

КОРДА Мефодiй Євменович, 1899 р. 
народження, с. Ганнiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Малорязанцеве Попаснянського р-ну, тесляр 
будцеху тресту "Лисичанськвугiлля". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 
роцi.  

КОРДА Федiр Євменович, 1888 р. 
народження, с. Ганнiвка Старобiльського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у м. 
Лисичанську, моторист шахти "Чорноморка". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КОРДЮКОВ Олексiй Венедиктович, 1919 
р. народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
стрiлець-радист 62 танкової бригади. Вiйськовим 
трибуналом 333 стрiлецької дивiзiї 13 жовтня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.  
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КОРЕНЄВ Валентин Iванович, 1910 р. 
народження, м. Алмазна Стахановської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, продавець магазину № 100 
"Церобкоопу". Арештований 23 грудня 1930 року 
за звинуваченням у пiдготовцi теракту. 7 березня 
1931 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРЕНЄВ (КОРНЄВ) Iван Васильович, 
1917 р. народження, с. Миколаївка Бiлокура-
кинського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Миколаївцi, колгоспник к-пу 
"Бiльшовик". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
17 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОРЕНЄВ Юхим Юхимович, 1875 р. 
народження, смт Новоайдар, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Окнине Новоайдарського 
р-ну, колгоспник к-пу "Червоне село". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 23 травня 
1943 року засуджений до розстрiлу. 11 червня 1943 
року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОРЕНЮГIН Григорiй Гнатович, 1882 р. 
народження, х. Гормiловський, Верхньодонськой р-
н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, сторож 
з-ду iм. Ворошилова. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 26 квiтня 1933 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРЕЦЬКА Марiя Антонiвна, 1900 р. 
народження, Чехословаччина, чешка, освiта 
початкова. Проживала в м. Брянка, 
домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 16 грудня 1937 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована 
у 1991 роцi.  

КОРЕЦЬКИЙ Володимир Якович, 1900 р. 
народження, м. Смiла Київської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Брянка, слюсар-
механiк коксохiмзаводу. Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР 29 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 30 
жовтня 1937 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОРЕЦЬКИЙ Григорiй Кононович, 1885 р. 
народження, с. Лiдiївка Мостiвського р-ну Одеської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Хороше Слов'яносербського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. газети "Правда". Луганським обласним судом 24 
травня 1944 року засуджений до 25 р. позбавлення 
волi. 22 листопада 1954 року Верховним судом 
УРСР мiру покарання знижено до 5 р.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОРЕЦЬКИЙ Федiр Аристархович, 1882 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Рубiжне, селянин-
одноосiбник. Арештований 30 серпня 1931 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 21 лютого 1932 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1932 роцi.  

КОРЖ Володимир Тимофiйович, 1894 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, слюсар 
механiчної майстернi шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРЖ (КОРЖОВ) Михайло Васильович, 
1882 р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Пiдгорiвцi, тесляр пункту "Заготзерно". Донецьким 
обласним судом 21 квiтня 1936 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1971 роцi.    

КОРЖ Петро Олексiйович (Єлисейович), 
1901 р. народження, с. Верхнє Артемiвського р-ну 
Донецької обл., росiянин, освiта вища. Проживав у 
м. Краснодонi, заступник головного iнженера 
тресту "Краснодонвугiлля". Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 19 
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1955 роцi.  

КОРЖ Федiр Сергiйович, 1911 р. 
народження, кол.с. Голодаївка Старобiльського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, апаратник хiмкомбiнату. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 37 армiї 
8 липня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОРЖЕНЕВСЬКИЙ Iван Йосипович, 1902 
р. народження, Латвiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, слюсар тресту 
"Пiвденжитлобуд". Арештований 8 жовтня 1937 
року за звинуваченням у шпигунствi. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1968 роцi.  

КОРЖЕНКО Ростислав Миколайович, 
1906 р. народження, с. Дубровка, Московська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, 
не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 29 вересня 1941 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОРЖИНСЬКИЙ Аполлiнарiй Iванович, 
1904 р. народження, с. Вiйтiвцi Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Кирносове Мiловського р-ну, тесляр к-пу iм. 
Чапаєва. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 
листопада 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРЖИНСЬКИЙ Михайло Вiкентiйович, 
1885 р. народження, с. Вiйтiвцi Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с. Шелестiвка Мiловського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Сталiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРЖИНСЬКИЙ Полiкарп Iванович, 1904 
р. народження, с. Вiйтiвцi Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Мусiївка Мiловського р-ну, бригадир к-пу iм. 
Чапаєва. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КОРЖОВ Iван Андрiйович, 1914 р. 
народження, с. Передiльське Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, слюсар окремого 
будiвельного загону Вiйськово-будiвельного 
управлiння. Вiйськовим трибуналом Саратовського 
гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 8 травня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОРЗУН Iван Олександрович, 1914 р. 
народження, с. Кушелiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Бондарiвка Маркiвського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Воровського. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОРЗУН Олександр Гнатович, 1903 р. 
народження, с. Рад-Болярка Пулинського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Садки Старобiльського р-ну, 
колгоспник к-пу "Червоний орач". Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 29 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 
року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРЗУН Петро Антонович, 1899 р. 
народження, с. Кам'янка Пулинського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Бондарiвка Маркiвського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Воровського. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРЗУН Якiв Павлович, 1909 р. 
народження, Кiровоградська обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Антрацитi, тимчасово не 
працював. Арештований 19 лютого 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 29 березня  1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРИНЕВСЬКИЙ Василь Данилович, 
1880 р. народження, с. Стрижово Холмського р-ну 
Калiнiнської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве 
Краснолуцької мiськради, десятник кiнного двору 
тресту "Боковоантрацит". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 22 лютого 1938 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi. 31 травня 1941 року тим же 
органом вирок скасовано, справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.    

КОРИНЄВ Пантелiй Iванович, 1906 р. 
народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова.  Член ВКП(б) у 1930-
1934 рр. Проживав у с. Синельникове 
Новопсковського р-ну, парторг к-пу "Селянська 
праця". Арештований 22 серпня 1934 року за 
звинуваченням у саботажi. 5 березня 1935 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1935 роцi.  

КОРИТНА Софiя Йосипiвна, 1907 р. 
народження, с. Нововоскресенське, Одеська обл., 
українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Луганську, не працювала. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 29 сiчня 1942 року 
засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1990 роцi.  

КОРИТЬКО Леонiд Степанович, 1904 р. 
народження, с. Ясинiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Ясинiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 8 червня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 
грудня 1932 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.  

КОРИЦЬКИЙ Iван Архипович, 1903 р. 
народження, с. Невське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Невському, колгоспник к-пу iм. 1 Травня. 
Арештований 9 березня 1943 року за пiдозрою у 
спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 22 
листопада 1943 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного.  Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОРИЦЬКИЙ Iван Матвiйович, 1884 р. 
народження, смт Кобулетi, Аджарська АРСР 
Грузинської РСР, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Брянка, вiдповiдальний виконавець 
вiддiлу постачання коксохiмiчного з-ду. 
Репресований двiчi. Арештований 9 липня 1932 
року за звинуваченням у шпигунствi та 
терористичнiй дiяльностi. Рiшення у справi немає. 
15 квiтня 1938 року "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1959 роках. 

КОРИЦЬКИЙ Станiслав Iванович, 1898 р. 
народження, с. Жукiв Славутського р-ну 
Хмельницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Плотина Станично-Луганського р-
ну, колгоспник к-пу "Культура". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.  

КОРIДА Христофор Васильович, 1908 р. 
народження, с. Чермалик Марiупольського р-ну 
Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у 
м. Алмазна Стахановської мiськради, робiтник з-ду 
"Сталь". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 
вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КОРКИШКО Василь Iванович, 1888 р. 
народження, смт Хрустальне Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Хрустальному, тимчасово не працював. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КОРКИШКО Вiктор Сергiйович, 1924 р. 
народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта н/середня. Проживав у 
м. Красний Луч, школяр. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 13 червня 1942 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  
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КОРКИШКО Кирило Данилович, 1873 р. 
народження, смт Хрустальне Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, сторож рембази. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 
роцi.  

КОРКИШКО Микола Михайлович, 1925 р. 
народження, смт Хрустальне Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта н/середня. Проживав у 
Хрустальному, не працював. Арештований 3 
вересня 1943 року за звинуваченням у службi в 
нiмецькiй армiї. 26 вересня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРКИШКО Михайло Iванович, 1896 р. 
народження, смт Хрустальне Краснолуцької 
мiськради, українець. Проживав у м. Красний Луч, 
бурильник шахти № 16 iм. газети "Известия". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.  

КОРМАН Болеслав Степанович, 1874 р. 
народження, с. Канiвка Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. К. Маркса. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОРМАН Бронiслав Болеславович, 1913 р. 
народження, с. Канiвка Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк. Проживав у с. Айдар-
Миколаївка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-
пу iм. К. Маркса. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРМАН Франц Болеславович, 1904 р. 
народження, с. Канiвка Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. К. Маркса. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 
роцi.  

КОРНАТОВСЬКИЙ Фелiкс Васильович, 
1897 р. народження, с. Чухелi Базалiйського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Передiльське Станично-Луганського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Фрунзе. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 16 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРНАЧОВ Володимир Михайлович, 1898 
р. народження, с. Шкуловське Ак-Булакського р-ну 
Чкаловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта вища. Проживав у м. Рубiжне, доцент 
кафедри деталей машин хiмiко-технологiчного 
iнституту. Донецьким обласним судом 8 травня 
1938 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОРНЄВ Гаврило Михайлович, 1887 р. 
народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Попасна, кухар їдальнi зал.ст. Попасна. 
Арештований 8 грудня 1934 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 20 сiчня 1935 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРНЄВ Iван Кузьмич, 1913 р. народження, 
с. Завалiшино Чернянського р-ну Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. 
Антрацитi, шофер шахти № 3-4. Арештований 24 
лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 20 липня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРНЄВ Олексiй Корнiйович, 1905 р. 
народження, х. Тюковной, Усть-Медведицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник з-ду iм. Косiора. Арештований 
9 березня 1933 року за звинуваченням в 
контрреволюцiйнiй агiтацiї. 4 червня 1933 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.  

КОРНЄЄВ Євген Костянтинович, 1910 р. 
народження, м. Слов'янськ Донецької обл., 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Луганську, 
старший економiст облспоживспiлки. Арештований 
23 жовтня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 25 грудня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРНЄЄВ Михайло Олексiйович, 1902 р. 
народження, х. Нижньоосиновка, Кiровський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Хрустальний Краснолуцької мiськради, робiтник 
радгоспу "Хрустальний". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОРНЄЄВ Оврам Пантелiйович, 1889 р. 
народження, м. Чистякове Донецької обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, електромеханiк шахти № 7. 
Арештований 11 серпня 1933 року за 
звинуваченням у шкiдництвi. 1 лютого 1934 року 
справу припинено  за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРНЄЄВ Павло Петрович, 1897 р. 
народження, с. Красниково Болховського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
вибiйник шахти iм. Iллiча. Арештований 5 вересня 
1933 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї.  8 лютого 1934 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  
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КОРНЄЄВ Пилип Петрович, 1883 р. 
народження, с. Красниково Болховського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
вибiйник шахти "Паркомуна". Арештований 4 
вересня 1933 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 8 
лютого 1934 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРНЄЄВ Федiр Антонович, 1909 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, токар з-ду iм. Пархоменка. 
Арештований 4 грудня 1941 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 15 сiчня 1942 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл.  Реабiлiтований у 1942 роцi.  

КОРНЄЄВ Федiр Пилипович, 1913 р. 
народження, с. Красниково Знаменського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Петрiвка 
Перевальського р-ну, iнвалiд II групи. 
Арештований 15 серпня 1946 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 1 червня 1947 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської 
обл. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРНЄЄВА Анастасiя Iванiвна, 1915 р. 
народження, м. Луганськ, росiянка, освiта середня. 
Проживала в м. Луганську, бухгалтер мiської 
пожежної команди. Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 19 сiчня 1944 року вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1989 роцi.  

КОРНЄЄНКОВ Микола Олександрович, 
1903 р. народження, ст-ця Кагальницька 
Зерноградського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
с. Комишне Станично-Луганського р-ну, священик. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 17 червня 
1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОРНИЛКО Микола Степанович, 1890 р. 
народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Родакове Слов'яносербського р-ну, без певного 
мiсця роботи. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 2 грудня 1941 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОРНИЛОВ Андрiй Миколайович, 1891 р. 
народження, с. Єздочне Новооскольського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, робiтник 
пункту "Заготзерно". Вiйськовим трибуналом 28 
району авiацiйного базування 29 травня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОРНИЛОВА Євдокiя Костянтинiвна, 
1901 р. народження, с. Оскольське 
Новооскольського р-ну Курської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянка, неписьменна. Проживала у м. 
Кремiнна, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом 
28 району авiацiйного базування 30 квiтня 1942 
року засуджена до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КОРНИЛОВИЧ Iван Iллiч, 1916 р. 
народження, м. Кiровськ, росiянин, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у Кiровську, рахiвник виправно-трудової колонiї 
НКВС. Донецьким обласним судом 26 липня 1937 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОРНИЛОВИЧ Iлля Фадейович, 1884 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м. Кiровську, робiтник шахти № 77. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1990 
роцi.  

КОРНИЛЬЄВ Володимир Георгійович, 
1897 р. народження, с. Лимарiвка Бiловодського р-
ну, росiянин, освiта середня. Проживав у 
Лимарiвцi, не працював. Колегiєю Донецької 
ГубЧК 8 липня 1920 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОРНИЦЬКА Наталя Мусiївна, 1921 р. 
народження, с. Дашiв, Вiнницька обл., українка, 
освiта початкова. Проживала в смт Щотове 
Антрацитiвської мiськради, робiтниця шахти № 30. 
Арештована 24 грудня 1941 року за звинуваченням 
у порушеннi режиму проживання у прифронтовiй 
смузi. 9 липня 1942 року справу припинено, з-пiд 
варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КОРНИЦЬКИЙ Василь Якович 
(Якимович), 1875 р. народження, Польща, 
українець, освiта середня. Проживав у с. 
Шульгинка Старобiльського р-ну, облiковець к-пу 
"Червоний партизан". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОРНИЦЬКИЙ Петро Васильович, 1916 р. 
народження, с. Iванкiвцi Козятинського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Шульгинка Старобiльського р-ну, колгоспник 
к-пу "Червоний партизан". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 15 сiчня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КОРНIЄВСЬКИЙ Тихiн Пантелеймонович, 
1899 р. народження, с. Дудкiвка Змiївського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта вища. Проживав 
у м. Луганську, начальник змiни сталеливарного 
цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 21 
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОРНIЄНКО Володимир Маркович, 1910 
р. народження, Донецька обл., українець, освiта 
середня. Проживав у м. Петровське Краснолуцької 
мiськради, кошторисник проектного вiддiлу з-ду № 
59. Донецьким обласним судом 9 лютого 1938 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОРНIЄНКО Григорiй Михайлович, 1907 
р. народження, с. Кутейниково Чертковського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
робiтник машиношляхової станцiї № 3. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 23 грудня 1950 року 
ухвалено постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КОРНIЄНКО Єгор Iллiч, 1896 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, селянин-
одноосiбник. Арештований 28 липня 1931 року за 
звинуваченням у здiйсненнi теракту. 16-17 грудня 
1932 року виправданий Донецьким обласним судом 
і як соціально небезпечний елемент висланий за 
межі України. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОРНIЄНКО Йосип Свиридович, 1920 р. 
народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Кризькому, колгоспник к-пу "13 рокiв Жовтня". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Українського 
округу 25 липня 1943 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОРНIЄНКО Марфа Мусiївна, 1906 р. 
народження, кол.х. Тарасiвка, Лутугинський р-н, 
українка, освiта початкова. Проживала в смт 
Лотикове Слов'яносербського р-ну, не працювала. 6 
березня 1942 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд 
як у дружини репресованого за звинуваченням у 
зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КОРНIЄНКО Наталiя Лук'янiвна, 1920 р. 
народження, с. Орiхове Попаснянського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Орiховому, переїзний сторож зал.ст. Шипилове. 
Вiйськовим трибуналом 32 району авiацiйного 
базування 14 квiтня 1942 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1991 роцi.  

КОРНIЄНКО Платон Кирилович, 1908 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Попасна, мастильник 
вагонiв зал.ст. Попасна. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 27 червня 1938 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРНIЄНКО Тихiн Iванович, 1892 р. 
народження, с. Тавiльжанка Ольшанського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, кондуктор товарних 
поїздiв зал.ст. Попасна. Арештований 28 лютого 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 25 квiтня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.  

КОРНIЄНКО Федiр Феоктистович, 1902 р. 
народження, с. Новоохтирка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Свiтличне Краснодонської мiськради, робiтник 
госпвiддiлу райуправлiння "Донбасводтресту". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.  

КОРНIЄНКО Фекла Василiвна, 1910 р. 
народження, смт Верхнiй Нагольчик 
Антрацитiвської мiськради, українка, неписьменна. 
Проживала в с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
робiтниця шахти № 14. Верховним судом 
Татарської АРСР 7 жовтня 1943 року засуджена до 
8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1993 роцi.  

КОРНIЄНКО Юхим Григорович, 1891 р. 
народження, с. Орiхове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Фрунзе Слов'яносербського р-ну, колiйний 
обхiдник 12-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi. Арештований 6 сiчня 1942 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 31 сiчня 1942 
року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв 
для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРНIЙЧУК Василь Захарович, 1899 р. 
народження, с. Полiянiвка Новоград-Волинського 
р-ну Житомирської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Соснiвка 
Новопсковського р-ну, конюх к-пу iм. Чапаєва. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1988 роцi.  

КОРНIЙЧУК Гарасим Микитович, 1877 р. 
народження, с. Дякове Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, тесляр к-пу iм. Сталiна. Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 19 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРНIЙЧУК Iван Захарович, 1888 р. 
народження, с. Полiянiвка Новоград-Волинського 
р-ну Житомирської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Соснiвка 
Новопсковського р-ну, пекар к-пу iм. Чапаєва. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КОРНУС Макар Степанович, 1900 р. 
народження, м. Київ, українець, освiта вища. 
Проживав у м. Антрацитi, шкiльний учитель. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 8 грудня 1937 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КОРНЮКОВ Юхим Микитович, 1900 р. 
народження, м. Стаханов, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Брянка, монтер шахти № 
12. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 серпня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КОРНЮТЕНКО Iларiон Петрович, 1894 р. 
народження, м. Дебальцеве Донецької обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Попасна, керiвник групи рахiвникiв зал.ст. 
Попасна. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 15 грудня 1930 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОРНЮШКIН Iван Миколайович, 1916 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мiусинську, учень слюсаря Штерiвської ДРЕС. 
Арештований 10 сiчня 1936 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної молодiжної 
органiзацiї. 21 березня 1936 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1936 роцi.  
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КОРОБЕЙНИК Володимир Харитонович, 
1879 (1881) р. народження, с. Кругле Сватiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Круглому, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Арештований 13 лютого 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї та участi у 
масових заворушеннях. 12 березня 1930 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 8 сiчня 1931 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.   

КОРОБЕЙНИК (КОРОБЕЙНИКОВ) Iван 
Михайлович, 1880 р. народження, с. Кругле 
Сватiвського р-ну, українець, неписьменний. 
Проживав у м. Лисичанську, робiтник 
райкомунгоспу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 28 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРОБЕЙНИК (КАРАБЕЙНИК) Михайло 
Овер'янович, 1873 р. народження, с. Кудряшiвка 
Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у кол. с. Бiлявка Кремiнського р-ну, 
коваль агрокомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОРОБЕЙНИК Олексiй Володимирович, 
1901 р. народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Круглому, 
селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 12 березня 1930 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1996 роцi.  

КОРОБЕЙНИКОВ Панас Iванович, 1904 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Лисичанську, технiк-лаборант 
мiськветбаклабораторiї. Репресований двічі. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.Особливою нарадою при МДБ СРСР 1 квітня 
1950 року висланий на поселення у Казахстан.  
Реабiлiтований відповідно у 1993 і 1963 роках.  

КОРОБЕЙНИКОВА Варвара Якимiвна, 
1899 р. народження, с-ще Довжанський 
Свердловської мiськради, українка, освiта 
початкова. Проживала в Довжанському, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом 91 
стрiлецької дивiзiї 13 квiтня 1943 року засуджена 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1957 
роцi.  

КОРОБЕНКО Максим Маркович, 1911 р. 
народження, смт Новопсков, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, командир 
мiнометної обслуги 3 мiнометної роти 605 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 132 
стрiлецької дивiзiї 9 серпня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 
роцi.  

КОРОБКА Василь Омелянович, 1900 р. 
народження, с. Грицаївка Бiлокуракинського р-ну, 
українець. Проживав у м. Лисичанську, вiзник 
органiзацiї "Листранс". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРОБКА Григорiй Семенович, 1897 р. 
народження, с. Мар'ївка Свердловської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мар'ївцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 10 лютого 
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 8 березня 1932 року звiльнений пiд 
пiдписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРОБКА Iван Олексiйович, 1916 р. 
народження, с. Штормове Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 166 запасного стрiлецького полку 6 
запасної стрiлецької дивiзiї. Арештований 14 
червня 1945 року за звинуваченням у причетностi 
до агентури нiмецької розвiдки. 10 листопада 1945 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

КОРОБКА Iван Павлович, 1912 р. 
народження, с. Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Бiлокуракине, тесляр на будiвництвi пункту 
"Заготзерно". Лiнiйним судом Московсько-
Донецької залiзницi 17 листопада 1937 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1998 роцi.  

КОРОБКА Iлля Омелянович, 1897 р. 
народження, с. Грицаївка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, тесляр будiвельного вiддiлу тресту 
"Лисичанськвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРОБКА Максим Петрович, 1900 р. 
народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Попасна, слюсар вагоноремонтного з-ду. 
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 31 жовтня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОРОБКА Павло Павлович, 1914 р. 
народження, с. Штормове Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
курсант вiйськово-морського авiатехнiчного 
училища iм. Молотова. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 21 жовтня 1942 року засуджений до 8 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОРОБКА Петро Iванович, 1893 р. 
народження, с. Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бунчукiвцi, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 16 березня 1930 
року ухвалено постанову про вислання за межi 
України. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОРОБКА Петро Олексiйович, 1894 р. 
народження, с. Маломихайлiвка, Днiпропетровська 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, слюсар рудоремонтного з-ду. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 серпня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КОРОБКА Сергiй Якович, 1910 р. 
народження, смт Дергачi Дергачiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, тесляр шахти № 1-бiс 
"Криворiжжя". Луганським обласним судом 28 
грудня 1948 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОРОБКIН Iван Павлович, 1896 р. 
народження, сл. Бонтоватна Грачевського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Сiмейкине 
Краснодонського р-ну, сторож складу зал.ст. 
Сiмейкине. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 
березня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРОБКIН Iван Якович, 1904 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 1168 стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 346 стрiлецької 
дивiзiї 24 квiтня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОРОБКIН Сергiй Павлович, 1900 р. 
народження, с. Топтоватка, Воронезька обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiле Лутугинського р-ну, бригадир 
ремонтникiв зал.ст. Збiрна. Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 4 червня 1938 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРОБКО Вiктор Митрофанович, 1898 р. 
народження, смт Верхнiй Нагольчик 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Антрацитi, заступник 
головного бухгалтера шахти № 3-4. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОРОБКО Iван Антонович, 1905 р. 
народження, с. Новоолександрiвка П'ятихатського 
р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Великий Суходiл 
Краснодонського р-ну, бригадир тракторної 
бригади Сорокинської МТС. Арештований 11 
серпня 1938 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
15 вересня 1938 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОРОБКО Леонiд Iванович, 1907 р. 
народження, м. Антрацит, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Бокове-Платове 
Антрацитiвської мiськради, нормувальник 
Хрустальненського рудоуправлiння. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 20 лютого 1934 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КОРОБКО Микола Iванович, 1879 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Красний Луч, завгосп 
фельдшерської школи. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 25 сiчня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОРОБКО Олександр Данилович, 1895 р. 
народження, смт Єсаулiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Єсаулiвцi, 
колгоспник к-пу "Пролетар". Спецколегiєю 
Донецького обласного суду 9 вересня 1935 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.  

КОРОБКО Сидiр Олексiйович, 1892 р. 
народження, с. Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Луб'янка Бiлокуракинського р-ну, землекоп 10-ї 
буддiльницi Московсько-Донецької залiзницi. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 лютого 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КОРОБКО Федiр Макарович, 1893 р. 
народження, смт Єсаулiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Крiпенський Антрацитiвської мiськради, монтер 
шахти № 22-53. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРОБКО Федiр Миронович, 1910 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Червонiй Полянi, буровий майстер вуглерозвiдки 
тресту "Донбасантрацит". Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 19 грудня 1933 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРОБКО Федiр Петрович, 1875 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Проживав у Ровеньках, селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 23 травня 1931 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОРОБКОВ Василь Матвiйович, 1898 р. 
народження, с. Скакiно Брасовського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Красний Луч, 
начальник служби вiдбудовних робiт шахти № 21. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 9 травня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОРОБКОВ Єфрем Афанасiйович, 1902 р. 
народження, с. Скакiно Брасовського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
крiпильник шахти № 12. Арештований 17 червня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї та поширеннi наклепницьких вигадок. У 
зв'язку з воєнним станом був етапований углиб 
країни, де пiзнiше не виявлений. 28 червня 1948 
року справу припинено. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРОБКОВ Микола Михайлович, 1899 р. 
народження, с. Скакiно Брасовського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
начальник поверхневого комплексу шахти № 16 iм. 
Кагановича. Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу 16 жовтня 1938 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.  
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КОРОБОВ Дмитро Данилович, 1885 р. 
народження, с. Бишкiнь Лебединського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, бухгалтер шахти 
"Сталiнський вибiй". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.  

КОРОБСЬКИЙ Дмитро Андрiйович, 1896 
р. народження, с. Меншиково Хомутовського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
крiпильник шахти iм. Енгельса. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 19 сiчня 1944 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОРОБЦОВ Данило Кiндратович, 1896 р. 
народження, х. Крохмальний, Куп'янський р-н 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. 
Лисичанську, електрослюсар шахти № 1-2. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КОРОБЧЕНКО Якiв Андрiйович, 1898 
(1899) р. народження, кол.с. Бутове Кудряшiвської 
сiльради Кремiнського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 16 лютого 1933 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРОБЧУК Захар Назарович, 1885 р. 
народження, с. Ружа Кам'янець-Подiльського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацитi, робiтник шахти № 8-9. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОРОВIН Петро Васильович, 1901 р. 
народження, с. Нижнi Матрьоновки 
Хворостянського р-ну Воронезької обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Рубiжне, апаратник цеху № 5 з-ду № 20. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 3 жовтня 1941 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОРОВIН Тимофiй Васильович, 1884 р. 
народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Великiй Чернiгiвцi, селянин-
одноосiбник. Народним судом Станично-
Луганського р-ну 15 вересня 1934 року засуджений 
до 2 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 
роцi.  

КОРОВКIН Єлизар Захарович, 1885 р. 
народження, с. Червонопопiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Червонопопiвцi, не працював. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 
квiтня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОРОВКIН Леонтiй Несторович, 1914 р. 
народження, с. Червонопопiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, врубмашинiст шахти 
"Новодружкiвка". Вiйськовим трибуналом 12 армiї 
Пiвденного фронту 12 березня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 3 квiтня 1942 
року. Реабiлiтований у 1961 роцi.   

КОРОВКIН Микола Трохимович, 1908 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Краснорiченському, тракторист радгоспу 
"Кабаннє". Арештований 2 лютого 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 10 серпня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРОГОДОВ Iван Петрович, 1875 р. 
народження, с. Верхнiй Мiнченок Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Благовiщенка Станично-Луганського 
р-ну, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою 
при Колегiї ДПУ УРСР 22 травня 1930 року 
ухвалено постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1997 роцi.  

КОРОГОДОВ Михайло Тимофiйович, 1872 
р. народження, смт Станично-Луганське, росіянин, 
освiта початкова. Проживав у Станично-
Луганському, селянин-одноосiбник. Колегiєю 
ОДПУ 28 квiтня 1930 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1992 
роцi.  

КОРОЛЕНКО Андрiй Iванович, 1909 р. 
народження, смт Корюкiвка Корюкiвського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Старобiльську, дiловод зал.ст. 
Старобiльськ. Арештований 3 березня 1943 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 8 червня 1943 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРОЛЕНКО Василь Михайлович, 1906 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
окремого кавалерiйського ескадрону по охоронi 
штабу 56 армiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС на будiвництвi Пiвнiчно-Печорської 
залiзницi 12 лютого 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1998 роцi.  

КОРОЛЕНКО Iван Михайлович, 1911 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, заступник 
командира 46 окремої автороти 224 стрiлецької 
дивiзiї. Арештований 20 листопада 1942 року за 
звинуваченням у зв'язках з агентурою iноземної 
розвiдки. 23 грудня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРОЛЕНКО Микола Якович, 1916 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
середня. Вiйськовослужбовець, льотчик 572 
винищувального авiаполку. Вiйськовим 
трибуналом 76 району авiацiйного базування 20 
червня 1942 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1962 роцi.  
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КОРОЛЬ Альфред Карлович, 1896 р. 
народження, Латвiя, латиш, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, змiнний майстер 
новопаровозного цеху з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КОРОЛЬ Володимир Якович, 1915 р. 
народження, с. Петрово-Солониха Варварiвського 
р-ну Одеської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у с. Покровське Троїцького р-ну, 
iнспектор фiнвiддiлу райвиконкому. Арештований 
16 березня 1936 року за звинуваченням у 
виготовленнi i розповсюдженнi контрреволюцiйних 
листiвок. 16 квiтня 1941 року справу припинено за 
недоведенiстю складу злочину. Реабiлiтований у 
1941 роцi.  

КОРОЛЬ Микола Петрович, 1876 (1877) р. 
народження, м. Сватове, українець, неписьменний. 
Проживав у Сватовому, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 8 сiчня 1931 року ухвалено 
постанову про вислання на 3 р. за межi України. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 серпня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРОЛЬ Олексiй Миколайович, 1900 
(1904) р. народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 7 травня 1931 року 
ухвалено постанову про вислання на 3 р. за межi 
України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 
серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.  

КОРОЛЬ Федiр Пилипович, 1903 р. 
народження, х. Новополтавка, Бiлокалитвинський 
р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Iзварине Краснодонської мiськради, колiйний 
робiтник 13-ї дистанцiї колiї. Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 22 червня 1938 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРОЛЬКО Петро Ферапонтович, 1904 р. 
народження, с. Шпотине Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
вантажник хiмзаводу № 14. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРОЛЬКОВ Йосип Семенович, 1896 р. 
народження, с. Кустiно Новогрудського р-ну 
Барановицької обл., Бiлорусь, росiянин, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у м. Алчевську, помiчник головного механiка з-ду 
iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 21 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КОРОЛЬКОВ Кузьма Олексiйович, 1900 р. 
народження, с. Толочино Толочинського р-ну 
Вiтебської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта 
початкова. Проживав у с. Володимирiвка 
Сватiвського р-ну, голова к-пу iм. Димитрова. 
Донецьким обласним судом 14 березня 1938 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОРОЛЬКОВ Леонiд Миколайович, 1891 р. 
народження, х. Гуково, Ростовська обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта вища. Проживав у смт 
Нижнє Первомайської мiськради, завiдуючий 
школою. Артемiвським окружним судом 10-17 
сiчня 1929 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1998 роцi.  

КОРОЛЬКОВ Панкратiй Гаврилович, 1889 
р. народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, бухгалтер школи медсестер. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 16 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОРОЛЬОВ Василь Iванович, 1888 р. 
народження, с. Медоварцево Муромського р-ну 
Горьковської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Мiлове, 
жерстяник промартiлi iм. Ворошилова. Донецьким 
обласним судом 21 серпня 1937 року засуджений 
до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

КОРОЛЬОВ Григорiй Назарович, 1888 р. 
народження, с. Тюканово Серафимовицького р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, тесляр будцеху шахти № 17-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

КОРОЛЬОВ Мирон Прокопович, 1882 р. 
народження, с. Пiдгiрне Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, служитель релігійного культу. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 25 
лютого 1934 року ухвалено постанову про вислання 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРОЛЬОВ Олексiй Григорович, 1911 р. 
народження, с-ще шахти № 5, Горлiвський р-н 
Донецької обл., росiянин, освiта середня. Проживав 
у м. Краснодонi, помiчник головного механiка 
шахти № 1-бiс. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 21 жовтня 1938 
року засуджений до 20 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОРОЛЬОВ Прохор Климович, 1909 р. 
народження, х. Дев'яткiн, Серафимовицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник "Спецбуду". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 29 квiтня 
1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.  
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КОРОЛЬОВ Якiв Гаврилович, 1879 р. 
народження, с. Королiвка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Королiвцi, 
колгоспник к-пу "Хлiбороб". Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 15 
лютого 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРОЛЬОВА Валентина Миколаївна, 1902 
р. народження, м. Калуга, Росiйська Федерацiя, 
росiянка, освiта середня. Проживала в смт Мiлове, 
домогосподарка. Арештована 28 жовтня 1937 року 
як дружина репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтована у 1995 роцi.  

КОРОП Iван Гнатович, 1905 р. народження, 
с. Петрiвське Петрiвського р-ну Київської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Волнухине Лутугинського р-ну, агент з постачання 
шахти "Промрозвiдка". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 11 травня 1942 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОРОП Семен Iванович, 1906 р. 
народження, с. Демино-Олександрiвка Троїцького 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Демино-Олександрiвцi, колгоспник к-пу "15 рокiв 
Жовтня". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРОСТЕЛЬОВ Михайло Андрiйович, 
1913 р. народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, курсант 13 
навчального танкового полку. Вiйськовим 
трибуналом Уральського вiйськового округу 13 
вересня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОРОСТИЛЬ (КОРОСТЕЛЬ) Iван 
Михайлович, 1904 р. народження, 
Трембовлянський р-н Тернопiльської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, робiтник склозаводу "Пролетар". 
Донецьким обласним судом 20 жовтня 1936 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОРОСТИЛЬОВ Микола Миколайович, 
1915 р. народження, с. Згурiвка Згурiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта вища. Проживав 
у м. Краснодонi, головний геолог комбiнату 
"Ворошиловградвугiлля". Арештований 11 червня 
1943 року за звинуваченням у зрадництвi i 
пособництвi нiмецьким окупантам. 1 вересня 1943 
року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв 
для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРОСТИЛЬОВ Михайло Олександрович, 
1897 р. народження, смт Фащiвка Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, прохiдник шахти № 16. Арештований 
4 лютого 1934 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
13 березня 1934 року справу припинено за 
недоведенiстю складу злочину. Реабiлiтований у 
1934 роцi.  

КОРОСТИЛЬОВ (КОРОСТЕЛЬОВ) Павло 
Григорович, 1899 р. народження, смт Фащiвка 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Фащiвцi, селянин-
одноосiбник. Арештований 22 березня 1931 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 27 вересня 1931 
року звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. 
Реабiлiтований у 1997 роцi.  

КОРОСТИНСЬКИЙ Павло Iванович, 1898 
р. народження, с. Дерманка, Київська обл., 
українець, неписьменний. Проживав у с. Свiтле 
Старобiльського р-ну, робiтник зернорадгоспу iм. 
Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КОРОСТIЙ Кирило Iванович, 1899 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, котельник депо 
Сватове. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 3 грудня 1938 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. 28 лютого 1939 року Верховним 
судом СРСР вирок скасовано, справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.  

КОРОСТОВЦЕВ Борис Iванович, 1901 р. 
народження, м. Днiпропетровськ, українець, освiта 
середня. Проживав у с. Караїчне Троїцького р-ну, 
колгоспний сторож. Арештований 13 вересня 1945 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 17 липня 1946 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРОТЕЦЬКИЙ Григорiй Лаврентiйович, 
1895 р. народження, с. Богородичне Слов'янського 
р-ну Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, пенсiонер. Арештований 
29 березня 1942 року за звинуваченням у 
вихваляннi нiмецької армiї. 21 червня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. справу направлено на дослiдування. 3 березня 
1949 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРОТИЧ Василь Гнатович, 1904 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта н/вища. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 101 
артилерiйського батальйону 302 артилерiйського 
дивiзiону. Вiйськовим трибуналом Ладозької 
вiйськової флотилiї 15 жовтня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. 25 жовтня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом Балтiйського флоту 
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.   

КОРОТИЧЕНКО Iван Iванович, 1898 р. 
народження, с. Уразово, Воронезька обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
с. Розкiшне Лутугинського р-ну, не працював. 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 27 
сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  
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КОРОТIН Василь Iванович, 1887 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калиновому, колгоспник к-пу "Шлях до 
соцiалiзму". Арештований 25 квiтня 1945 року за 
звинуваченням у зберiганнi нiмецьких листiвок. 25 
травня 1945 року справу припинено за 
малозначнiстю, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1945 роцi.  

КОРОТIН Iван Антонович, 1924 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 68 
морської стрiлецької бригади. Арештований 25 
вересня 1942 року за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРОТКИЙ Iлля Артемович, 1881 (1882) р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, машинiст водокачки шахти № 21. 
Репресований двiчi. Луганським окружним судом 3 
червня 1927 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 
вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1992 i 2000 роках. 

КОРОТКОВ Василь Максимович, 1879 р. 
народження, х. Жидков, Усть-Медведицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, сторож хлiбозаводу. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 20 квiтня 1933 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРОТКОВ Вiктор Федотович, 1884 р. 
народження, Карачевський р-н Орловської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, слюсар зал.ст. Попасна. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 27 
березня 1934 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРОТКОВ Дмитро Петрович, 1895 р. 
народження, с. Леськине Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у 
Леськиному, завiдуючий шахтою № 4. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 13 
вересня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. 21 сiчня 1944 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР мiру покарання знижено до 
2 р. 6 м-цiв. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОРОТКОВ Дмитро Федотович, 1872 р. 
народження, с. Картушине Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Антрацитi, завiдуючий службою гiрничих робiт 
шахти № 7. Луганським окружним судом 3 грудня 
1928 року засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОРОТКОВ Микола Володимирович, 1914 
р. народження, смт Микитiвка Горлiвського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Рубiжне, студент Рубiжанського 
хiмiко-технологiчного iнституту. 17 грудня 1936 
року Харкiвським обласним судом засуджений до 2 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

КОРОТКОВ Петро Iванович, 1890 р. 
народження, ст-ця Клєтська, Волгоградська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, наваловiдбiйник 
шахти "Сталiнський вибiй". Донецьким обласним 
судом 27 травня 1935 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРОТУН Всеволод Маркович, 1921 р. 
народження, кол.с. Маночинiвка Краснорiченської 
селищної Ради Кремiнського р-ну, українець. 
Проживав у м. Лисичанську, вибiйник шахти 
"Червоний будiвельник". Арештований 13 лютого 
1943 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з 
нiмецькими окупантами. 21 березня 1943 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРОТУН Iван Васильович, 1895 р. 
народження, смт Маркiвка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Маркiвцi, не працював. 
Донецьким обласним судом 23 грудня 1936 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОРОТУН Йосип Iванович, 1871 (1873) р. 
народження, кол.с. Маночинiвка Краснорiченської 
селищної Ради Кремiнського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав за мiсцем народження, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 8 сiчня 1931 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРОТУН Никифор Микитович, 1906 р. 
народження, смт Маркiвка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Маркiвцi, тракторист к-пу 
iм. Ленiна. Арештований 21 лютого 1943 року за 
звинуваченням у зрадницких дiях. У зв'язку з 
воєнним станом був етапований углиб країни. 24 
червня 1944 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОРОТУН Павло Єпiфанович, 1882 р. 
народження, с. Маркiвське Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Маркiвському, кочегар хлiбопекарнi. Арештований 
6 липня 1942 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 20 серпня 1942 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОРОТУН Петро Тимофiйович, 1920 р. 
народження, смт Мiлове, росiянин, освiта 
н/середня. Проживав у м. Луганську, експедитор 
центрального телеграфу. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Донецької обл. 10 липня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 30 липня 
1941 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОРОТУН Федiр Васильович, 1888 р. 
народження, х. Кутейниково, Ростовська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Мiлове, селянин-одноосiбник. 
Колегiєю ОДПУ 16 травня 1932 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  
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КОРОТУН Федiр Михайлович, 1920 р. 
народження, смт Маркiвка, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, командир взводу 
368 артилерiйського полку. Вiйськовим трибуналом 
383 стрiлецької дивiзiї 28 серпня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 
серпня 1942 року. Реабiлiтований у 1997 роцi.  

КОРОТУН-АРТЕМЕНКО Якiв 
Iларiонович, 1880 р. народження, смт Маркiвка, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, найманий пастух. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 30 червня 
1943 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРОТЧАЄВА Каролiна Миколаївна, 1916 
р. народження, м. Луганськ, росiянка, освiта 
середня. Проживала в Луганську, домогосподарка. 
Арештована 19 серпня 1941 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 22 серпня 1941 року 
справу припинено за малозначнiстю, з-пiд варти 
звiльнена. Реабiлiтована у 1995 роцi.  

КОРОТЧЕНКО Володимир Макарович, 
1890 р. народження, с. Осикове Бiлокуракинського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в 
Осиковому, селянин-одноосiбник. Арештований 23 
березня 1931 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 27 сiчня 1932 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРОТЧУК Леонiд (Олексiй) Павлович, 
1925 р. народження, с. Уткине Перевальського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав в 
Уткиному, колгоспник к-пу "Свiтло села". 
Арештований 1 липня 1942 року за звинуваченням 
у приналежностi до терористичної групи. 18 грудня 
1950 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРОЩУК Сергiй Антонович, 1907 р. 
народження, смт Бiлолуцьк, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, вибiйник 
шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 29 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОРОЩУП Iона Iванович, 1903 р. 
народження, с. Олександропiль Бiлокуракинського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в 
Олександрополi, тракторист к-пу "Пiонер". 
Луганським обласним судом 3 грудня 1946 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОРОЩУПОВ Семен Савелiйович, 1913 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у 
Бiлолуцьку, школяр. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 квiтня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КОРОЩУПОВ Якiв Савелiйович, 1911 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у 
Бiлолуцьку, школяр. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 квiтня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КОРСАК Дем'ян Францович, 1902 р. 
народження, с. Вiйтiвцi Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Мусiївка Мiловського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Крупської. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1962 
роцi.  

КОРСАЧОВ Iван Федорович, 1908 р. 
народження, с. Попiвка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Фрунзе 
Слов'яносербського р-ну, машинiст паровоза депо 
Сентянiвка. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 8 жовтня 1936 року засуджений до 1 р. 6 
м-цiв позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОРСУН Iван Iванович, 1908 р. 
народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Брянка, вибiйник шахти 
№ 1-бiс. „Трiйкою” УНКВС по Луганськiй обл. 27 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КОРСУН Кiндрат Арсентiйович, 1900 р. 
народження, с. Розкiшне Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Розкiшному, робiтник Луганського з-ду № 60. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1967 роцi.  

КОРСУН (КОРСУНЬ) Меланiя 
Григорiвна, 1894 р. народження, смт 
Слов'яносербськ, українка, освiта початкова. 
Проживала в Слов'яносербську, куховарка к-пу 
"Об'єднана праця". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 2 грудня 1937 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1961 роцi.  

КОРСУН Павло Гнатович, 1895 р. 
народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Слов'яносербську, 
колгоспник к-пу "Об'єднана праця". Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР 26 березня 1937 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КОРСУН Павло Романович, 1897 р. 
народження, смт Селезнiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у Селезнiвцi, 
експедитор шахти райспоживспiлки. Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 21 листопада 
1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.  

КОРСУН Пелагiя Калинiвна, 1905 р. 
народження, с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Луганську, не працювала. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 квiтня 1944 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.  
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КОРСУН Петро Маркович, 1903 р. 
народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Брянка, вибiйник шахти 
№ 5-6. Арештований 25 червня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 18 серпня 1938 року 
справу припинено за недоведенiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1938 роцi.  

КОРСУН Федiр Iванович, 1898 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта вища. 
Проживав у Кремiннiй, техкерiвник меблевої 
фабрики. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 20 грудня 1943 року засуджений до 
7 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОРСУНОВ Василь Григорович, 1900 р. 
народження, м. Ростов-на-Дону, Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у смт Новоайдар, 
голова Новоайдарського райвиконкому. 
Арештований 1 серпня 1937 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
30 вересня 1938 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРСУНОВ Павло Андрiйович, 1908 р. 
народження, с. Дiброва Мiловського р-ну, 
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, 
курсант окремого учбово-стрiлецького батальйону. 
Вiйськовим трибуналом 78 стрiлецької дивiзiї 4 
квiтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОРСУНОВА-КОЛОМIЙЦЕВА Iрина 
Миколаївна, 1899 р. народження, смт Новоайдар, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Новоайдарi, домогосподарка. Арештована 12 
вересня 1937 року як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 16 березня 
1938 року справу припинено, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1995 роцi.  

КОРЦОС Адам Юхимович, 1889 р. 
народження, Туреччина, грек. Проживав у м. 
Свердловську, робiтник шахти iм. Володарського. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 лютого 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КОРЧ Станiслав Пiусович, 1908 р. 
народження, с. Канiвка Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Куйбишева. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРЧАГIН Якiв Пантелеймонович, 1898 р. 
народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Новоборовому, селянин-одноосiбник. Арештований 
23 квiтня 1931 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 6 червня 1931 року 
висланий за межi України в адмiнпорядку. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

КОРЧАК Блажей Степанович, 1878 р. 
народження, с. Людвипiль Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
м. Сватове, робiтник психлiкарнi. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОРЧАК Йосип Iванович, 1899 р. 
народження, с. Людвипiль Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Коломийчиха Сватiвського р-ну, коваль к-пу 
iм. Яковлєва. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1966 роцi.  

КОРЧАК Станіслав Антонович, 1903 р. 
народження, с. Людвипіль Городоцького р-ну 
Вінницької обл., поляк, освіта початкова. Проживав 
у м. Сватове, машиніст водокачки. Комісією НКВС 
і Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1961 
році. 

КОРЧАК Юлiан Сильвестрович, 1905 р. 
народження, с. Людвипiль Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Первомайськ Сватiвського р-ну, без певних 
занять. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 6 грудня 1937 року. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КОРЧЕВСЬКИЙ Антон Семенович, 1914 р. 
народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Пiсках, 
рахiвник к-пу "Культура". Донецьким обласним 
судом 15 серпня 1935 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОРЧЕВСЬКИЙ Омелян Єгорович, 1911 р. 
народження, с. Сучкiно Рильського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Артемiвську 
Перевальського р-ну, електрослюсар шахти № 10 
iм. Артема. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
13 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРЧЕВСЬКИЙ Павло Федорович, 1906 р. 
народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Пiсках, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 16 березня 1930 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОРЧЕВСЬКИЙ Федір Олексійович, 1916 
р. народження, с. Нехвороща Новосанжарського р-
ну Полтавської обл., українець, освіта середня. 
Проживав у смт Біловодськ, колгоспник к-пу ім. 
Молотова. 26 квітня 1942 року Військовим 
трибуналом військ НКВС по охороні тилу 
військової частини 1080 засуджений до розстрілу. 
14 травня 1942 року Військовим трибуналом 
Південного фронту розстріл замінено 10 р. 
позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році. 
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КОРЧЕНКО Василь Михайлович, 1903 р. 
народження, с. Новоєздацьке Валуйського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Нижня Дуванка 
Сватiвського р-ну, завiдуючий сировинною 
перевалкою райспоживспiлки. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 21 квiтня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1969 роцi.  

КОРЧИК Ольга Григорiвна, 1911 р. 
народження, с. Комiсарiвка Краснодонського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Комiсарiвцi, колгоспниця к-пу iм. Артема. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
22 липня 1944 року як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України.  Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КОРЧИНСЬКИЙ Володимир Федорович, 
1899 р. народження, м. Кам'янець-Подiльський 
Хмельницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, слюсар артiлi 
"Металiст". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
15 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОРЧКОВ Григорiй Iллiч, 1901 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Штерiвка Краснолуцької мiськради, слюсар пункту 
ремонту вагонiв зал.ст. Штерiвка. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 
роцi.  

КОРЧМА Володимир Наумович, 1869 р. 
народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калмикiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 2 квiтня 1930 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОРЧМА Григорiй Логвинович, 1892 р. 
народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоборовому, селянин-одноосiбник. Арештований 
30 листопада 1930 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 14 сiчня 1931 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРЧМА Єгор Володимирович, 1906 р. 
народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калмикiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 2 квiтня 1930 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОРЧМА Павло Сидорович, 1894 р. 
народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Калмикiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 квiтня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КОРЧМА Парасковiя Григорiвна, 1922 р. 
народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, 
українка, освiта середня. Проживала в 
Новоборовому, робiтниця. Арештована 6 лютого 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 13 березня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КОРЧМА Сидiр Наумович, 1873 (1874) р. 
народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Калмикiвцi, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 2 квiтня 1930 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КОРШАК Пелагiя Дмитрiвна, 1907 р. 
народження, м. Куйбишев Новосибiрської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в м. Луганську, перукар перукарнi № 9. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької 
обл. 24 вересня 1941 року засуджена до 10 р. 
позбавлення  волi.  Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КОРШИК Петро Павлович, 1912 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 465 стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 167 стрiлецької 
дивiзiї 9 грудня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОРШИК Петро Юхимович, 1908 р. 
народження, с. Михайлiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, муляр з-ду iм. Акулова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1965 роцi.  

КОРШИК Якiв Юхимович, 1910 р. 
народження, с. Михайлiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, слюсар цеху ширвжитку з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1966 роцi.  

КОРШУНОВ Андрiй Кузьмич, 1887 р. 
народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, тесляр зал.ст. Красний Луч. 
Спецколегiєю Донецького обласного суду 22 липня 
1935 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОРШУНОВ Володимир Фролович, 1923 р. 
народження, м. Брянка, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 78 стрiлецького 
полку 74 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим 
трибуналом 12 армiї 11 вересня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. 6 березня 1943 року 
Вiйськовим трибуналом Захiдного фронту вирок 
скасовано, справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.  
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КОРШУНОВ Михайло Йосипович, 1925 р. 
народження, с. Iванiвка Воловського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 
вiйськової частини 32463. До призову проживав в 
м. Луганську. 19 квiтня 1949 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськової частини 07335 засуджений 
до 25 р. позбавлення волi. 17 серпня 1955 року 
Вiйськовим трибуналом Закавказького вiйськового 
округу строк покарання знижено до 8 р. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОРШУНОВ Степан Iванович, 1908 р. 
народження, с. Дев'яткiно Серафимовицького р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 704 стрiлецького полку. До призову 
проживав у м. Луганську. Вiйськовим трибуналом 
12 армiї Пiвденного фронту 8 квiтня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 12 квiтня 
1942 року. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

КОРШУНОВА Євдокiя Степанiвна, 1915 р. 
народження, с. Дев'яткiно Серафимовицького р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, 
робiтниця дослiдного господарства 
сiльгоспiнституту. Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 2 вересня 1944 року вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КОРЮК Iван Георгiйович, 1903 р. 
народження, с. Гранiтне Тельманiвського р-ну 
Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у 
м. Лисичанську, машинiст пiдйомної машини 
шахти iм. Войкова. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 5 лютого 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КОРЯВИЙ Василь Кузьмич, 1896 р. 
народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Трембачевому, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 23 сiчня 1933 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОРЯВИЙ Кирсан Дмитрович, 1892 р. 
народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Без певного мiсця 
проживання i занять. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 23 сiчня 1933 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОРЯВИЙ Максим Михайлович, 1878 р. 
народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Россош 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, не 
працював. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 23 сiчня 1933 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОРЯВИЙ Никанор Федорович, 1869 р. 
народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у 
Трембачевому, селянин-одноосiбник. Арештований 
21 лютого 1930 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 16 березня 1930 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1930 роцi.  

КОРЯВИЙ Родiон Антонович, 1891 р. 
народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Трембачевому, не працював. Постановою "трiйки" 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 березня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОРЯВИЙ Стефан Григорович, 1898 р. 
народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Перевальську, ремонтний робiтник транспортного 
цеху тресту "Ворошиловвугiлля". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРЯВИЙ Федосiй Iларiонович, 1905 р. 
народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Трембачевому, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 23 сiчня 1933 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОРЯВКА Петро Степанович, 1905 р. 
народження, смт Долинiвське Стахановської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Алмазна Стахановської мiськради, десятник з-ду 
"Сталь". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1964 роцi.  

КОРЯГIН Костянтин Кузьмич, 1890 р. 
народження, смт Новоайдар, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, тесляр шахти 
№ 4-2-біс. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 22 сiчня 1933 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОРЯГIН Семен Кузьмич, 1905 р. 
народження, смт Новоайдар, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, кучер шахти 
№ 2-4-бiс. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 березня 1933 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1990 
роцi.  

КОРЯКА Пилип Максимович, 1886 р. 
народження, с. Можнякiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Можнякiвцi, колгоспник к-пу iм. Ленiна. 
Арештований 4 лютого 1943 року за звинуваченням 
у спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 16 
квiтня 1943 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОРЯКIН Микола Олексiйович, 1900 р. 
народження, смт Щотове Антрацитiвської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Стахановi, механiк шахти № 21-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КОСАР Микола Матвiйович, 1928 р. 
народження, с. Дубовиця Войнилiвського р-ну 
Iвано-Франкiвської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Брянка, робiтник 
Брянкiвського будуправлiння. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ МДБ Луганської обл. 21-22 
листопада 1952 року засуджений до 25 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.  
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КОСАРЕВ Федiр Кузьмич, 1910 р. 
народження, м. Брянка, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, артилерiйський 
майстер 58 окремого дивiзiону бронепоїздiв. 
Вiйськовим трибуналом Московського гарнiзону, 
Росiйська Федерацiя, 3 грудня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОСАРЕВА Iрина Тимофiївна, 1880 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українка, неписьменна. Проживала в смт 
Бокове-Платове Антрацитiвської мiськради, не 
працювала. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 12 листопада 1945 року вислана за 
межi України як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини.  Реабiлiтована 
у 1990 роцi.  

КОСАРЕВА Марiя Федорiвна, 1903 р. 
народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, українка, освiта початкова. Проживала в 
Бокове-Платовому, домогосподарка. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 12 листопада 1945 року 
ухвалено постанову про вислання за межi України 
як члена сiм'ї репресованого за звинуваченням у 
зрадi Батькiвщини.  Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КОСАРЕВА Олександра Миколаївна, 1924 
р. народження, смт Бокове-Платове 
Антрацитiвської мiськради, українка, освiта 
н/середня. Проживала в Бокове-Платовому, 
бухгалтер матерiального вiддiлу радгоспу 
"Боковоплатiвський". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 12 листопада 1945 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України як члена 
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КОСАРЕНКО Олексiй Максимович, 1918 
р. народження, с. Сабiвка Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у Сабiвцi, 
рахiвник пiдсобного радгоспу тресту 
"Брянськвугiлля". Арештований 23 березня 1943 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 9 липня 1943 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОСАЧОВ Iван Несторович, 1893 р. 
народження, с. Перекопське Клєтського р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, агент торговельно-заготiвельної 
контори. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОСАЧОВ Лев Ананiйович, 1889 р. 
народження, с. Красний Деркул Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Красному Деркулi, селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 17 квiтня 1930 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОСЕВ Марко Родiонович, 1900 р. 
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у смт Ящикове Перевальського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Петровського. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 
роцi.  

КОСЕНКО Анатолiй Iванович, 1925 р. 
народження, м. Первомайськ, українець, освiта 
н/середня. Проживав у Первомайську, робiтник з-
ду iм. К. Маркса. Арештований 1 червня 1951 року 
за звинуваченням у приналежностi до 
американської розвiдки. 17 жовтня 1951 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОСЕНКО Василь Михайлович, 1903 р. 
народження, х. Лиман Другий, Дворiчанський р-н 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, 
слюсар-моторист щебеневого кар'єру № 2. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1962 роцi.  

КОСЕНКО Iван Iванович, 1911 (1912) р. 
народження, х. Шаповалiвка Червоненської 
сiльради Троїцького р-ну, українець, освiта 
середня. Проживав за мiсцем народження, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 квiтня 1931 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОСЕНКО Iван Петрович, 1918 р. 
народження, с. Панькiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Бондарня Ямського р-ну Донецької обл., 
кiномеханiк. Вiйськовим трибуналом 3 армiї 8 
листопада 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОСЕНКО Iван Петрович, 1925 (1926) р. 
народження, с. Тимошине Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 5 окремого полку урядового зв'язку вiйськ 
НКДБ. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКДБ по 
охоронi тилу 4 Українського фронту 9 березня 1945 
року засуджений до 15 р. позбавлення волi. 28 
листопада 1951 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР справу було повернуто на 
дослiдування. 8 травня 1952 року УМДБ по 
Луганськiй обл. вирок скасовано, справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.  

КОСЕНКО Iлля Петрович, 1897 р. 
народження, с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, тесляр будвiддiлу тресту 
"Лисичанськвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу.  Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОСЕНКО Кирило Iванович, 1895 р. 
народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижнiй Дуванцi, колгоспник к-пу iм. Ленiна. 
Арештований 8 червня 1932 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 31 серпня 1932 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1932 роцi.  
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КОСЕНКО Кузьма Григорович, 1894 р. 
народження, х. Гнилуша, Будьонновський р-н 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Попасна, бригадир 
колiї зал.ст. Попасна. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОСЕНКО Логвин Митрофанович, 1900 р. 
народження, с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець. Проживав у Павлiвцi, не працював. 
Арештований 16 лютого 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 лютого 
1943 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОСЕНКО Микита Миколайович, 1895 р. 
народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Тарасiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 24 сiчня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 
березня 1933 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОСЕНКО Микола Данилович, 1873 р. 
народження, смт Маломиколаївка 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Маломиколаївцi, 
колгоспник к-пу "Заповiти Iллiча". Народним судом 
218 дiльницi, м. Красний Луч, 19 березня 1933 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОСЕНКО Митрофан Єлисейович, 1904 р. 
народження, 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.  

КОСЕНКО Павло Тихонович, 1875 р. 
народження, с. Донцiвка Новопсковського р-ну, 
українець. Проживав у м. Макiївка Донецької обл., 
десятник Макiївського трубного з-ду. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 25 листопада 1943 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОСЕНКО Федiр Митрофанович, 1901 р. 
народження, с. Донцiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта середня.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у смт Новопсков, 
вiдповiдальний редактор районної газети 
"Ленiнська комуна". Вiйськовим трибуналом 
Казанського гарнiзону, Татарська АРСР, Росiйська 
Федерацiя, 23 сiчня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.  

КОСИВЕЦЬ Марiя Омелянiвна, 1911 р. 
народження, с. Покаляне Вовчанського р-ну 
Харкiвської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в смт Крiпенський Антрацитiвської 
мiськради, вiдкатниця шахти № 22-53. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 26 травня 
1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1992 роцi.  

КОСИДЛО Пилип Павлович, 1890 р. 
народження, с. Рудка Дубнiвського р-ну Ровенської 
обл., українець, освiта н/вища. Проживав у смт 
Родакове Слов'яносербського р-ну, шкiльний 
учитель. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 17 травня 1938 року. Реабiлiтований у 
1962 роцi.  

КОСИЛОВ Кузьма Пилипович, 1900 р. 
народження, с. Велика Халань Корочанського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росіянин, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Антрацитi, помiчник начальника 
служби електровозної вiдкатки шахти № 1-1-бiс. 
Вiйськовим трибуналом 18 армiї 6-7 травня 1942 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 
травня 1942 року. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОСИНОВ Василь Iванович, 1905 р. 
народження, м. Кiровськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Перевальську, працiвник 
вiддiлу зв'язку тресту "Ворошиловвугiлля". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 31 серпня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОСИНСЬКИЙ Iван Костянтинович, 1911 
р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Рубiжне, робiтник Лисичанського з-
ду "Пролетар". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОСИНСЬКИЙ Iван Миколайович, 1920 р. 
народження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-
ну, українець, освiта н/середня. Проживав у 
Миколаївцi, черговий залiзничного переїзду. 
Арештований 5 лютого 1945 року за звинуваченням 
у дезертирствi. 31 серпня 1945 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОСИХ Iван Власович, 1893 р. народження, 
с-ще Миколаївка Шаталовського р-ну Воронезької 
обл., Російська Федерація, росiянин, освiта середня. 
Проживав у смт Ящикове Перевальського р-ну, 
тесляр клубу шахти № 9. Арештований 20 грудня 
1935 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 2 лютого 1936 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОСИХIН Михайло Михайлович, 1909 р. 
народження, с-ще Чернецький Бiлокалитвинського 
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Ровеньки, начальник служби вентиляцiї шахти № 
15. Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 
листопада 1943 року засуджений до 5 р. 
позбавлення  волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОСИХIНА Олександра Абрамiвна, 1917 р. 
народження, м. Золоте Первомайської мiськради, 
українка, освiта середня. Проживала в Золотому, 
бухгалтер середньої школи. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 2 
листопада 1943 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.  
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КОСИЧЕНКО Лука Йосипович, 1883 р. 
народження, с. Чернякiвка Чутiвського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Кiровську, старший бухгалтер 
шахти № 22. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
14 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОСМАНЕНКО Григорiй Iванович, 1881 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, українець, неписьменний. Проживав у м. 
Красний Луч, не працював. Арештований 25 
вересня 1941 року за звинуваченням в релiгiйнiй 
антирадянськiй агiтацiї. Перебуваючи пiд 
слiдством, помер у 1941 роцi.   Реабiлiтований у 
1995 роцi.  

КОСМИНIН Олександр Федорович, 1890 р. 
народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Валуйському, голова к-пу "Свiй труд". 
Арештований 9 грудня 1932 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 20 лютого 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОСМОВСЬКА Анна Михайлiвна, 1918 р. 
народження, м. Москва, Росiйська Федерацiя, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в м. 
Попасна, стрiлець охорони зал.ст. Попасна. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 5 серпня 
1944 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.  

КОСОВ Кiндрат Касянович, 1880 р. 
народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Дружне 
Краснодонського р-ну, завгосп артiлi iм. 
Ворошилова. Арештований 11 сiчня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 квiтня 
1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.  

КОСОВ Семен Андрiйович, 1894 р. 
народження, с. Ромашка Котельниковського р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, чорнороб пекарнi № 2. 3 червня 1942 
року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
вiйськової частини 1125 засуджений до розстрiлу. 
15 червня 1942 року Військовим трибуналом 
Південного фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОСОВА Марiя Романiвна, 1894 (1895) р. 
народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну, 
росiянка, неписьменна. Проживала в Райгородцi, 
селянка-одноосiбниця. Репресована двiчi. 
Луганським обласним судом 7 квiтня 1939 року 
засуджена до 3 р. позбавлення волi. Луганським 
обласним судом 30 грудня 1952 року засуджена до 
25 р. позбавлення волi. 28 квiтня 1955 року 
Верховним судом УРСР мiру покарання знижено 
до 7 р. Реабiлiтована вiдповiдно  у 1995 i 1991 
роках. 

КОСОВСЬКИЙ Томаш Францович, 1890 р. 
народження, с. Хотень Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, бригадир к-
пу "Сталiнський заклик". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 27 листопада 1937 року. 
Реабiлiтований у 1969 роцi.  

КОСОГОР Павло Прохорович, 1900 р. 
народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
вантажник шахти № 1-бiс "Криворiжжя". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1960 роцi.  

КОСОЛАПОВ Iван Пантелiйович, 1888 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, токар 
примiського радгоспу iм. 8 Березня. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 10 
лютого 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОСОЛАПОВ Леонiд Григорович, 1912 р. 
народження, м. Брянка, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, електрослюсар шахти 
№ 1-2 iм. Балицького. Донецьким обласним судом 
14 квiтня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1961 роцi. 

КОСОЛАПОВ Степан Петрович, 1913 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освіта 
початкова. Репресований двічі. 
Військовослужбовець, рядовий 123 окремого 
автотранспортного батальйону. Військовим 
трибуналом 23 району авіаційного базування 
Південно-Західного фронту 16 квітня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волі. 
Арештований 4 січня 1947 року за перехід на бік 
ворога. 31 березня 1947 року справу припинено за 
недостатністю матеріалів для притягнення до суду. 
Реабілітований відповідно у 1995 і 1994 роках. 

КОСОЛАПОВ Федiр Iллiч, 1890 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у с. Гончарiвка Сватiвського р-ну, завгосп к-пу 
"Вiльна праця". Репресований двiчi. Донецьким 
обласним судом 8 липня 1933 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. 1 лютого 1934 року 
Верховним судом УРСР справу повернено на 
дослiдування. 25 березня 1934 року вирок 
скасовано, справу припинено. 5 липня 1937 року 
Донецьким обласним судом засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 
i 1992 роках. 

КОСОЛАПОВ Федiр Романович, 1889 р. 
народження, Верхньоднiпровський р-н 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду 
iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.  
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КОСОНОГОВ Валентин Iванович, 1900 р. 
народження, м. Каменськ Ростовської обл., 
росiянин, освiта середня. Проживав у смт Iзварине 
Краснодонської мiськради, нормувальник 
Iзваринського шахтоуправлiння. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 17 
вересня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОСОРОТОВ Артем Павлович, вiн же 
КОВАЛЕНКО Iван Iванович, 1897 р. 
народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Карпати 
Перевальського р-ну, робiтник радгоспу "Лиман". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.  

КОСОРОТОВ Володимир Пилипович, 1903 
р. народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Талове 
Краснодонського р-ну, пiчник шахти № 7-10. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.  

КОСОРОТОВ Дмитро Васильович, 1896 р. 
народження, с. Садки Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
нормувальник новокотельного цеху з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОСОРОТОВ Микола Пилипович, 1896 р. 
народження, ст-ця Митякінська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин, 
освіта початкова. Проживав у м. Краснодоні, 
робітник комунгоспу. „Трійкою” УНКВС по 
Донецькій обл. 23 квітня 1938 року засуджений до 
розстрілу. Реабілітований у 1959 році. 

КОСОРОТОВ Олександр Пилипович, 1892 
р. народження, с. Садки Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Бiленьке 
Краснодонського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Кривошликова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОСТАНЬЯНЦ Гаспар Iсакович, 1886 р. 
народження, Iран, вiрмен, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, завiдуючий 
виробництвом артiлi iм. Шаумяна. Арештований 9 
лютого 1938 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 11 серпня 1938 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОСТЕНИЧ Вiктор Федорович, 1882 р. 
народження, м. Чериков Чериковського р-ну 
Могильовської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта 
початкова. Проживав у м. Ровеньки, експедитор 
пункту "Заготзерно". Арештований 19 листопада 
1937 року за звинуваченням у шпигунствi та 
проведеннi пiдривної роботи на залiзницi. 29 квiтня 
1938 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОСТЕНКО Артем Максимович, 1909 р. 
народження, 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. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 
роцi.  

КОСТЕНКО Василь Абрамович, 1875 р. 
народження, с. Сухе Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Макартетине Новопсковського р-ну, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 31 сiчня 1931 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОСТЕНКО Василь Степанович, 1916 р. 
народження, с. Покровська Багачка Покровсько-
Багачанського р-ну Полтавської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську 
Перевальського р-ну, машинiст електровоза шахти 
№ 10 iм. Артема. Арештований 15 липня 1938 року 
за звинуваченням у проведеннi пiдривної i 
диверсiйної роботи на шахтi. 28 грудня 1938 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОСТЕНКО Василь Федорович, 1902 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, старший iнспектор мiськфiнвiддiлу. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 17 сiчня 1940 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.  

КОСТЕНКО Василь Єгорович, 1905 р. 
народження, українець, освіта початкова. 
Військовослужбовець, рядовий 722 стрілецького 
полку 206 стрілецької дивізії. Військовим 
трибуналом 60 армії 6 січня 1943 року засуджений 
до розстрілу заочно. 26 січня 1943 року Військовим 
трибуналом Воронезького фронту вирок скасовано, 
справу направлено на дослідування. 25 червня 1971 
року УКДБ по Луганській обл. справу припинено за 
недостатністю матеріалів. Реабілітований у 1994 
році. 

КОСТЕНКО Георгiй Iванович, 1894 р. 
народження, с. Решетилiвка, Харкiвська обл., 
українець, освiта середня. Проживав у с. Бобрикове 
Антрацитiвського р-ну, священик. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОСТЕНКО Гнат Стефанович, 1898 р. 
народження, кол.с. Солодке Нижньопокровської 
сiльради Старобiльського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Судовою 
„трійкою” при Колегiї ДПУ УРСР 8 жовтня 1931 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований в 
обох справах у 1989 роцi.  
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КОСТЕНКО Григорiй Денисович, 1915 р. 
народження, с. Ясинiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, прибиральник породи шахти iм. 
ОДПУ. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 
квiтня 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КОСТЕНКО Григорiй Стефанович, 1921 р. 
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець. 
Вiйськовим трибуналом 223 стрiлецької дивiзiї 24 
березня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1954 роцi.  

КОСТЕНКО Єгор Стефанович, 1911 р. 
народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий взводу 
розвiдки 726 полку 395 стрiлецької дивiзiї. 
Арештований 12 грудня 1941 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 28 грудня 1941 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1941 роцi.  

КОСТЕНКО Iван Васильович, 1898 р. 
народження, с. Ясинiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Ясинiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Чкалова. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 15 квiтня 1944 року засуджений 
до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 
роцi.  

КОСТЕНКО Iван Гаврилович, 1912 р. 
народження, м. Амвросiївка Донецької обл., 
українець, освiта середня. Проживав у смт Мiлове, 
головний бухгалтер райспоживспiлки. 
Арештований 31 сiчня 1943 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 13 листопада 1943 року 
мiрою покарання визначено строк попереднього 
ув'язнення. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОСТЕНКО Iван Мефодiйович, 1889 р. 
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бобриковому, колгоспник к-пу iм. Калiнiна. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 23 лютого 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОСТЕНКО Iван Павлович, 1911 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. 
Проживав у Луганську, студент Луганського 
машинобудiвного технiкуму. Арештований 6 
листопада 1933 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної групи. 5 
сiчня 1934 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.  

КОСТЕНКО Марiя Iванiвна, 1914 р. 
народження, м. Красний Сулiн Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта н/середня. 
Проживала в м. Стахановi, вишивальниця швейної 
майстернi. Арештована 2 грудня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 15 лютого 1944 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КОСТЕНКО Микола Михайлович, 1898 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Варварiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 26 
листопада 1933 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
27 лютого 1934 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.  

КОСТЕНКО Микола Симонович, 1910 р. 
народження, с. Покровська Багачка Покровсько-
Багачанського р-ну Полтавської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську 
Перевальського р-ну, вибiйник шахти № 10 iм. 
Артема. Арештований 16 квiтня 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 червня 
1935 року справу припинено за недоведенiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОСТЕНКО Михайло Йосипович, 1903 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освіта 
початкова. Проживав у Луганську, чорнороб з-ду 
iм. Жовтневої революцiї. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР по Донецкiй обл. 27 сiчня 1931 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОСТЕНКО Мотрона Юхимiвна, 1914 р. 
народження, с. Нянчине Бiлокуракинського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Нянчиному, колгоспниця к-пу "Червоноармiєць". 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
21 квiтня 1945 року як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України.  Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КОСТЕНКО Надiя Iванiвна, 1910 р. 
народження, м. Олександрiвськ Артемiвської 
райради м. Луганська, українка, освiта початкова. 
Проживала в Олександрiвську, свинарка радгоспу 
"1 Травня". Арештована 2 квiтня 1932 року за 
звинуваченням у здiйсненнi теракту – отруєннi 
поросят. 29 червня 1932 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiтована у 1932 
роцi.  

КОСТЕНКО Наталiя Петрiвна, 1917 р. 
народження, с. Байдiвка Старобiльського р-ну, 
українка, освiта початкова. Вiйськовослужбовка, 
санiтарка вiйськово-санiтарного поїзду № 128. 
Арештована 26 червня 1942 року за пiдозрою у 
приналежностi до агентури нiмецької розвiдки, що 
в ходi слiдства не було доведено. 26 липня 1942 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1995 роцi.  

КОСТЕНКО Никифор Iванович, 1880 р. 
народження, с. Григорiвка, Запорiзький округ, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Петрiвка Бiлокуракинського р-ну, селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 2 квiтня 1930 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОСТЕНКО Олексiй Петрович, 1907 р. 
народження, с. Добра Надiя Краматорського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, майстер шахти iм. Iллiча. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 22 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.  
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КОСТЕНКО Петро Прокопович, 1890 р. 
народження, с. Василiвка Вовчанського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта н/вища. 
Проживав у м. Старобiльську, референт окружної 
планової комiсiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 21 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.  

КОСТЕНКО Петро Родiонович, 1912 р. 
народження, с. Ясинiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
воєнфельдшер ветлабораторiї 592 стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 203 стрiлецької 
дивiзiї 10 липня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОСТЕНКО Пилип Мусiйович, 1879 р. 
народження, Новопсковський р-н, українець, 
неписьменний. Проживав у с. Караяшник 
Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу iм. К. 
Маркса. Арештований 6 березня 1931 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. Рiшення у справi 
немає. Реабiлiтований у 1997 роцi.  

КОСТЕНКО Семен Петрович, 1879 р. 
народження, ст-ця Старовеличковська 
Тимашевського р-ну Краснодарського краю, 
Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Кiровську, не працював. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 
роцi.  

КОСТЕНКО Сергiй Iванович, 1876 р. 
народження, Харкiвська обл., українець, освiта 
вища. Проживав у с. Скельове Попаснянського р-ну 
(згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
завiдуючий семирiчною школою. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 30 квiтня 1933 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КОСТЕНКО (КОСТЕНКОВА) Софiя 
Олександрiвна, 1893 р. народження, с. Осинове 
Новопсковського р-ну, українка, освiта початкова. 
Проживала в с. Новорозсош Новопсковського р-ну, 
колгоспниця к-пу iм. Чкалова. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 21 
лютого 1942 року засуджена до розстрiлу. Страчена 
23 березня 1942 року. Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КОСТЕНКО Уляна Iванiвна, 1903 р. 
народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Троїцькому, колгоспниця к-пу "Перемога". 
Луганським обласним судом 30 листопада 1948 
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 25 
лютого 1954 року Верховним судом УРСР мiру 
покарання знижено до фактично вiдбутого строку. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.  

КОСТЕНКО Федiр Данилович, 1895 р. 
народження, с. Ясинiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Ясинiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Чкалова. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 15 квiтня 1944 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 
роцi.  

КОСТЕНКО Якiв Олексiйович, 1880 р. 
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Шульгинцi, колгоспник к-пу iм. 1 Травня. 
Арештований 28 грудня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 22 червня 1944 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОСТЕНЮК Данило Семенович, 1885 р. 
народження, с. Олександрiвка, Кiровоградська обл., 
українець, освiта середня. Проживав у с-щi 
Широкий Станично-Луганського р-ну, старший 
агроном радгоспу "Iндустрiя". Арештований 18 
червня 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 28 червня 1943 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. Реабiлiтований у 1943 роцi.  

КОСТЕРIН Матвiй Омелянович, 1899 р. 
народження, с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, рахiвник шахти № 14. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1964 роцi.  

КОСТЄВ Василь Iванович, 1901 р. 
народження, с. Новолимарiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта середня.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м. Луганську, начальник 
служби збуту облмiсцевпрому. Вiйськовим 
трибуналом Краснодарського гарнiзону, Росiйська 
Федерацiя, 22 квiтня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 24 квiтня 1945 року Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР вирок скасовано, 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1945 роцi.   

КОСТИКОВ Михайло Стефанович, 1881 р. 
народження, смт Бiловодськ, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м. Старобiльську, член мiської колегiї 
адвокатів. Харкiвським окружним судом 5 
листопада 1926 року засуджений до 1 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОСТИКОВ Сергiй Прокопович, 1917 р. 
народження, с. Клинцi Думiницького р-ну 
Калузької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Урало-Кавказ 
Краснодонської мiськради, не працював. 
Луганським обласним судом 25 вересня 1953 року 
засуджений до 25 р. позбавлення волi. 30 листопада 
1954 року мiру покарання знижено до 6 р.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОСТИКОВА Антонiна Петрiвна, 1923 р. 
народження, с. Трудолюбiвка Колпнянського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Кремiнна, не 
працювала. Арештована 26 травня 1942 року за 
звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької 
розвiдки. 15 червня 1942 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КОСТИЛЬОВ Федiр Iллiч, 1898 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, маляр 
з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  
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КОСТИР Семен Лаврентiйович, 1913 р. 
народження, с. Байдiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Первомайську, машинiст врубмашини шахти 
"Сокологорiвка". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 9 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 11 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОСТИРЯ Петро Григорович, 1909 р. 
народження, х. Вовчий, Куп'янський р-н 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, робiтник з-ду 
"Донсода". Арештований 9 лютого 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 
березня 1935 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОСТИРЯ Петро Лаврентiйович, 1898 р. 
народження, с. Байдiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Первомайську, крiпильник шахти "Сокологорiвка". 
Арештований 6 липня 1938 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 19 серпня 1938 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1938 роцi.  

КОСТIН Василь Кiндратович, 1921 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижньому, без певних занять. Арештований 10 
грудня 1941 року за звинуваченням у шпигунствi 
на користь нiмецької розвiдки. 3 квiтня 1942 року 
справу припинено за недоведенiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОСТIН Василь Петрович, 1895 р. 
народження, смт Талове Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, тесляр шахти № 1-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.  

КОСТIН Георгiй Кiндратович, 1911 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, лiсотехнiк Кiровського лiсництва. 
Арештований 13 грудня 1941 року за 
звинуваченням у шпигунствi на користь нiмецької 
розвiдки. 3 квiтня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю складу злочину. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

КОСТIН Кiндрат Васильович, 1883 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижньому, пенсiонер. Арештований 13 грудня 1941 
року за звинуваченням у шпигунствi на користь 
нiмецької розвiдки. 3 квiтня 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОСТIН Матвiй Петрович, 1880 р. 
народження, смт Талове Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Таловому, 
службовець. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ОДПУ вiд 17 серпня 1927 року визнаний 
соцiально небезпечним елементом i висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОСТIН Олександр Кiндратович, 1925 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижньому, без певних занять. Арештований 10 
грудня 1941 року за звинуваченням у шпигунствi 
на користь нiмецької розвiдки. 3 квiтня 1942 року 
справу припинено за недоведенiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОСТIН Олексiй Васильович, 1910 р. 
народження, м. Каменськ-Шахтинський 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Алчевську, 
бухгалтер. Особливою нарадою при НКВС СРСР 8 
квiтня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОСТIН Павло Дмитрович, 1902 р. 
народження, х. Караченцiв, Олексiївський р-н 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Талове Краснодонського р-ну, 
сторож будвiддiлу тресту "Краснодонвугiлля". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 10-11 липня 1945 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОСТIН Сергiй Михайлович, 1894 р. 
народження, смт Бiла Калитва Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Антрацитi, статистик шахти № 3-4. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1957 роцi.  

КОСТIН Федiр Iванович, 1909 р. 
народження, с. Нижнiй Мамон 
Верхньомамонського р-ну Воронезької обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин. Проживав у м. 
Краснодонi, робiтник шахти № 5. Спецколегiєю 
Донецького обласного суду 17 жовтня 1936 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.  

КОСТIН Федiр Олексiйович, 1902 р. 
народження, м. Бiла Калитва Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. 
Ровеньки, заступник голови райпрофради. 
Спецколегiєю Донецького обласного суду 4 квiтня 
1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОСТIН Юхим Семенович, 1902 р. 
народження, Волошинський р-н Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Станично-Луганське, майстер-
пекар зал.ст. Кiндрашiвська. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 17 квiтня 1940 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОСТIЦ Дмитро Лазарович, 1899 р. 
народження, с. Сартана Марiупольського р-ну 
Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у 
м. Лисичанську, комiрник пекарнi № 3. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    
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КОСТОГЛОДОВ Iван Степанович, 1888 р. 
народження, кол.с. Курочкине Макiївської сiльради 
Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, десятник шахти iм. 
Войкова. Луганським обласним судом 25 серпня 
1939 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КОСТОГЛОДОВ Михайло Мартинович, 
1902 р. народження, кол.с. Водяне Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав за 
мiсцем народження, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 8 сiчня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОСТОМАРОВ Єлисей Павлович, 1881 р. 
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Жолобок Слов'яносербського р-ну, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ОДПУ вiд 13 сiчня 1930 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОСТОМАРОВ Петро Терентiйович, 1879 
р. народження, с. Кримське Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Нижнє Первомайської мiськради, садiвник 
"Донбасводтресту". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОСТОЧКА Павло Iванович, 1889 р. 
народження, с. Багатеньке Кегичiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта вища. Проживав 
у м. Рубiжне, майстер швейно-взуттєвої фабрики. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 2 червня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1954 роцi.  

КОСТРОВ Терентiй Панасович, 1888 р. 
народження, с. Соколовка Горшеченського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Успенка 
Лутугинського р-ну, комендант шахти "Бiлянка". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОСТРОВСЬКИЙ Арнольд Готлiбович, 
1903 р. народження, с. Липiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Курячiвка Маркiвського р-ну, рахiвник к-пу 
"Нова Україна". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОСТРОМIН Михайло Iванович, 1923 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
стрiлецького технiчного полку. Арештований 8 
квiтня 1942 року за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 12 липня 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.   

КОСТРОМIН Петро Ксенофонтович, 1885 
р. народження, с. Нiкольське Морозовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
коваль шахти № 2-4. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КОСТРУБIН Вiктор Петрович, 1897 р. 
народження, с. Єфремово-Степановка 
Тарасовського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, зварник з-ду iм. Артема. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.  

КОСТЮК Антон Йосипович, 1898 р. 
народження, Славутський р-н Вiнницької обл., 
поляк, освiта початкова. Проживав у с. Михайлюки 
Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
22 лютого 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОСТЮК Iван Iванович, 1886 р. 
народження, с. Слюзiвка Оболонського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Спiрне Попаснянського р-ну 
(пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
бригадир радгоспу "Спiрне". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КОСТЮК Iван Панкратович, 1913 р. 
народження, с-ще зал.ст. Вальково, Морозовський 
р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта н/середня. Проживав у с-щi 
Вiльхове Станично-Луганського р-ну, черговий по 
зал.ст. Кiндрашiвська. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ прикордонної i внутрiшньої охорони УРСР 
13 лютого 1937 року засуджений до 4 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОСТЮК Iван Федорович, 1894 р. 
народження, м. Львiв, українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, робiтник цегельного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1962 
роцi.  

КОСТЮК Казимир Антонович, 1914 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 25 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.  

КОСТЮК-БIЛОВIЛ Полiна Андрiївна, 
1917 р. народження, смт Троїцьке, українка, освiта 
середня. Проживала в Троїцькому, вчителька 
селищної СШ. Арештована 30 травня 1943 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 15 червня 1943 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована 
у 1994 роцi.  

КОСТЮК Роман Йосипович, 1901 р. 
народження, с. Хоровиця Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник 
к-пу "Червоний хлiбороб". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КОСТЮК Станiслав Йосипович, 1900 р. 
народження, с. Хоровиця Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Михайлюки Новоайдарського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Ворошилова. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОСТЮК Франц Йосипович, 1896 р. 
народження, с. Хоровиця Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Безгинове Новоайдарського р-ну, заступник 
голови к-пу iм. Петровського. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.  

КОСТЮКОВ Андрiй Корнiйович, 1899 р. 
народження, смт Долинiвське Стахановської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Долинiвському, кочегар Алмазнянського з-ду 
"Сталь". Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 30 квiтня 1933 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КОСТЮКОВ Григорiй Григорович, 1891 р. 
народження, смт Долинiвське Стахановської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Долинiвському, робiтник Алмазнянського з-ду 
"Сталь". Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 30 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КОСТЮКОВ Григорiй Юхимович, 1888 р. 
народження, смт Долинiвське Стахановської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Стахановi, черговий по зал.ст. Первомайського 
рудоуправлiння. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 30 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КОСТЮКОВ Петро Григорович, 1893 р. 
народження, смт Долинiвське Стахановської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Долинiвському, крiпильник шахти iм. Сталiна. 
Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 30 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. 27 листопада 1937 року 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований в обох 
справах у 1959 роцi.    

КОСТЮКОВИЧ Iван Федорович, 1878 р. 
народження, с. Козьяни Оршанського р-ну 
Могильовської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта 
середня. Проживав у с. Красне Краснодонського р-
ну, iнспектор-бухгалтер Новосвiтлiвського 
агрокуща. Вiйськовим трибуналом 50 стрiлецької 
дивiзiї 10 березня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОСТЮЧЕНКО Андрiй Максимович, 1895 
р. народження, с. Кривцiвка Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, вибiйник шахти № 4-2-
бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 23  вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1959 роцi.  

КОСТЮЧЕНКО Григорiй Вiкторович, 
1904 р. народження, м. Макiївка Донецької обл., 
українець, освiта середня.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м. Ровеньки, завiдуючий 
вiддiлом культури райпарткому. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 5 лютого 1938 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОСТЮЧЕНКО Iван Юхимович, 1899 р. 
народження, с. Нова Басань Новобасанського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта вища. 
Проживав у смт Маркiвка, агроном Маркiвської 
МТС. Донецьким обласним судом 28 серпня 1938 
року засуджений до 15 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КОСТЮЧЕНКО Петро Олександрович, 
1898 р. народження, м. Суми, українець, освiта 
середня. Проживав у м. Луганську, директор з-ду 
iм. Пархоменка. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 8 квiтня 1939 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 27 травня 
1941 року тим же органом вирок скасовано, справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений.  Реабiлiтований 
у 1994 роцi.   

КОСТЮЧЕНКО Федiр Олександрович, 
1900 р. народження, м. Суми, українець, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у м. Луганську, секретар Косiорiвського райкому 
партiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецької обл. 21 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОСТЮШИН Валентин Семенович, 1921 
р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
н/середня. Проживав у Лисичанську, школяр. 
Арештований 31 березня 1937 року за 
звинуваченням у приналежностi до антирадянської 
органiзацiї "Союз визволення України". 20 жовтня 
1938 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОСТЯНЕЦЬ Анастасiя Карпiвна, 1916 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
нiмкеня, освiта початкова. Проживала в м. 
Стахановi, прибиральниця житлового вiддiлу 
шахтоуправлiння № 2. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 20 травня 1944 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1991 роцi.  

КОСТЯНЕЦЬ (КОСТАНЕЦЬ) Степан 
Павлович, 1878 р. народження, смт Калинове 
Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Калиновому, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Арештований 23 жовтня 1930 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 
червня 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. 1 жовтня 1937 року 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1995 i 1995 роках.   
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КОСТЯНТИНЧЕНКО Iван Петрович, 1898 
р. народження, м. Стаханов, українець, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Вiйськовослужбовець, полковник, командир 84 
кавалерiйського полку 31 кавалерiйської дивiзiї. 
Арештований 6 жовтня 1938 року за звинуваченням 
в контрреволюцiйнiй дiяльностi. 22 травня 1939 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1999 роцi.  

КОСЬМIН Кирило Якович, 1896 р. 
народження, с. Вергуни Черкаського р-ну Київської 
обл., українець, освiта вища. Проживав у м. 
Луганську, не працював. Луганським обласним 
судом 5 червня 1946 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОСЯК Гаврило Дмитрович, 1900 р. 
народження, с. Новопилипівка Олександрійського 
р-ну Кіровоградської обл., українець, освіта 
початкова. Проживав на ст. Кипуча, Перевальський 
р-н, складач поїздів. „Трійкою” УНКВС по 
Донецькій обл. 9 лютого 1937 року засуджений до 5 
р. позбавлення волі. Реабілітований у 1961 році. 

КОСЯКЕВИЧ Андрiй Михайлович, 1892 р. 
народження, с. Ставки Володарсько-Волинського р-
ну Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
робiтник зернорадгоспу iм. Ворошилова. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.  

КОСЯКЕВИЧ Григорiй Михайлович, 1896 
р. народження, с. Ставки Володарсько-Волинського 
р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
робiтник зернорадгоспу iм. Ворошилова. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 29 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 
роцi.  

КОСЯКЕВИЧ Петро Михайлович, 1894 р. 
народження, с. Ставки Володарсько-Волинського р-
ну Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
робiтник зернорадгоспу iм. Ворошилова. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОСЯКОВА Надiя Iванiвна, 1910 р. 
народження, с. Медвежанка Свердловської 
мiськради, українка, освiта початкова. Проживала в 
Медвежанцi, не працювала. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 18 
вересня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КОСЯЧЕНКО (КОСЕЧЕНКО) Спиридон 
Назарович, 1888 р. народження, смт Селезнiвка 
Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Перевальську, коваль шахти 
"Дельта-2". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОТАРЕВ Никанор Лаврентiйович, 1890 р. 
народження, с. Кам'янка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Петровське Краснолуцької мiськради, грабар з-ду 
iм. Петровського. Арештований 25 березня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. В 
процесi слiдства звинувачення не було доведене. 19 
травня 1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОТАРСЬКИЙ (КАТАРСЬКИЙ) Йосип 
Олексiйович, 1871 р. народження, Польща, поляк, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
сторож з-ду "Донсода". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 20 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОТАРСЬКИЙ Степан Фелiксович, 1902 р. 
народження, с. Клюки Липовецького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта середня. Проживав у 
м. Луганську, нормувальник новокотельного цеху 
з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 25 
вересня 1937 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї, що в ходi слiдства не було 
доведено. 11 лютого 1939 року справу припинено, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОТВИЦЬКИЙ Володимир Йосипович, 
1890 р. народження, с. Хутiр Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у смт Станично-Луганське, колгоспник к-пу 
"Москва-Донбас". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОТВИЦЬКИЙ Домiнiк Петрович, 1914 р. 
народження, с. Чехiвцi Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Городище Бiловодського р-ну, робiтник лiсгоспу 
"Червоний Жовтень". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОТВИЦЬКИЙ Домiнiк Федорович, 1896 р. 
народження, с. Василiвка Житомирського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Наугольне Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Пролетар". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 
роцi.  

КОТВИЦЬКИЙ Iлля Iванович, 1899 р. 
народження, с. Чехiвцi Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
смт Бiловодськ, конюх сiльради. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОТВИЦЬКИЙ (КОТОВИЦЬКИЙ) Петро 
Станiславович, 1881 р. народження, с. Грушiвка 
Скадовського р-ну Херсонської обл., поляк, освiта 
середня. Проживав у м. Луганську, заступник 
головного механiка з-ду iм. Артема. Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 20 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  
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КОТВИЦЬКИЙ Сатар Петрович, 1915 р. 
народження, с. Новий Завод Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Городище Бiловодського р-ну, чорнороб 
Червоножовтневого лiсгоспу. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 3 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОТВИЦЬКИЙ Франц Домiнiкович, 1909 
р. народження, с. Василiвка Житомирського р-ну 
Київської 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 1961 роцi.  

КОТЕЛЕВЕЦЬ Григорiй Якович, 1905 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, 
колгоспник к-пу iм. 20-рiччя Жовтня. Луганським 
обласним судом 13 квiтня 1941 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОТЕЛЕВЕЦЬ Дмитро Гарасимович, 1903 
р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, 
вагар к-пу "Червона нива". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОТЕЛЕВЕЦЬ Iван Якович, 1917 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець. 
Вiйськовим трибуналом 13 армiї 1 червня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОТЕЛЕВСЬКА Клавдiя Iванiвна, 1918 р. 
народження, с. Волоська Балаклiя Шевченкiвського 
р-ну Харкiвської обл., українка, освiта середня. 
Проживала в м. Рубiжне, не працювала. Вiйськовим 
трибуналом 28 району авiацiйного базування 10 
квiтня 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. 30 квiтня 1947 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР мiру покарання знижено до 
5 р. Реабiлiтована у 1992 роцi.  

КОТЕЛЕВСЬКА Надiя Володимирiвна, 
1924 р. народження, с. Стрiльцiвка Мiловського р-
ну, українка, освiта середня. Проживала за мiсцем 
народження, приймачка листiв районної контори 
зв'язку. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 8 вересня 1945 року засуджена до 
15 р. позбавлення волi. 3 грудня 1954 року 
Вiйськовим трибуналом Київського вiйськового 
округу вирок скасовано, справу направлено на нове 
розслiдування. 20 квiтня 1955 року справу 
припинено. Реабiлiтована у 1994 роцi.   

КОТЕЛЕВСЬКИЙ Андрiй Васильович, 
1914 р. народження, м. Артемiвськ Перевальського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в 
Артемiвську, без певних занять. Арештований 8 
серпня 1932 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної групи. 3 
грудня 1932 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОТЕЛЕВСЬКИЙ Iван Андрiйович, 1894 р. 
народження, с. Волоська Балаклiя Шевченкiвського 
р-ну Харкiвської обл., українець, освiта н/вища. 
Проживав у с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, 
завiдуючий сiльською медичною дiльницею. 
Вiйськовим трибуналом 28 району авiацiйного 
базування 31 березня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 6 травня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОТЕЛЕВСЬКИЙ Iван Антонович, 1910 р. 
народження, с. Стрiльцiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Шелестiвка Мiловського р-ну, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 4 жовтня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1968 роцi.  

КОТЕЛЕВСЬКИЙ Iлля Васильович, 1899 
р. народження, с. Бондарiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Зоринську Перевальського р-ну, охоронник 
магазину шахти "Никанор". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КОТЕЛЕВСЬКИЙ Семен Григорович, 1910 
р. народження, кол.х. Маломиколаївка, Сватiвський 
р-н, українець, освiта початкова. Проживав за 
мiсцем народження, селянин-одноосiбник. 
Особливою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 12 
березня 1930 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1996 роцi.  

КОТЕЛЕНЕЦЬ Тимофiй Iванович, 1889 р. 
народження, с. Замостя Прилуцького р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова.  
Член ВКП(б) у 1919-1938 рр. Проживав у м. 
Луганську, вiдповiдальний виконавець з 
постачання з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.  

КОТЕЛЬНИКОВ Павло Федотович, 1897 р. 
народження, х. Середньоцарицинський, 
Серафимовицький р-н Волгоградської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької 
мiськради, запальник шахти № 7-8 "Карл". 
Донецьким обласним судом 15 червня 1935 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОТЕНКО Iван Григорович, 1890 р. 
народження, с. Галаганiвка Чигиринського р-ну 
Кiровоградської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Сватове, вагар свинорадгоспу 
"Сватiвський". Арештований 7 березня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 12 серпня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю злочинних дiй, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  
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КОТЕНКО Микола Якович, 1895 р. 
народження, с. Миколаївка-Вирiвська Улянiвського 
р-ну Сумської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Сватове, старший агроном радгоспу 
№ 2. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Харкiвської обл. 14 травня 1943 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 
роцi.  

КОТЕСОВ Павло Захарович, 1914 р. 
народження, с. Старогнатiвка Тельманiвського р-ну 
Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у 
смт Борiвське Попаснянського р-ну, вахтер 
охорони Лисичанського з-ду "Донсода". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 3 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 
роцi.  

КОТЕЦЬКИЙ Станiслав Людвiкович, 1906 
р. народження, Китай, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, без певного мiсця 
роботи. Арештований 10 червня 1942 року за 
звинуваченням у намiрi перейти лiнiю фронту на 
бiк ворога. У зв'язку з воєнним станом був 
етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 
5 березня 1948 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

КОТИШЕВСЬКИЙ Данило Євграфович, 
1909 р. народження, с. Макартетине 
Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Макартетиному, селянин-одноосiбник. 
Арештований 20 листопада 1930 року за 
звинуваченням у здiйсненнi теракту. 7 травня 1931 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1931 роцi.  

КОТИШЕВСЬКИЙ Микола Федорович, 
1891 р. народження, с. Морозiвка Мiловського р-
ну, українець, неписьменний. Проживав у 
Морозiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 29 
сiчня 1931 року за звинуваченням у здiйсненнi 
теракту. 20 березня 1932 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.  

КОТИШЕВСЬКИЙ Якiв Федорович, 1912 
р. народження, с. Морозiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Морозiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 29 сiчня 1931 
року за звинуваченням у здiйсненнi теракту. 20 
березня 1932 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.  

КОТЛЕНКО Iван Оврамович, 1900 р. 
народження, с. Бармашове Баштанського р-ну 
Одеської обл., бiлорус, освiта середня. Проживав у 
с. Олександропiль Бiлокуракинського р-ну, 
завiдуючий сiльською школою. Арештований 18 
грудня 1932 року за звинуваченням у пiдготовцi до 
повстання проти Радянської влади. 25 серпня 1933 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОТЛЯР Єгор Михайлович, 1888 р. 
народження, м. Рубiжне, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Єлань Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, вантажник 
кар'єру 122 кiлометра Приволзької залiзницi. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 10 
березня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОТЛЯР Iван Сергiйович, 1922 р. 
народження, с. Калинiвське Бiлокуракинського р-
ну, українець, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, командир взводу зв'язку 741 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 141 
стрiлецької дивiзiї 16 червня 1943 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. 24 серпня 1943 року 
Вiйськовим трибуналом Центрального фронту 
вирок скасовано, справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.    

КОТЛЯРЕНКО Петро Федорович, 1896 р. 
народження, с. Оситняжка Златопiльського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, крiпильник шахти № 15. 
Арештований 26 жовтня 1941 року за 
звинуваченням у протиправних дiях. 22 листопада 
1941 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОТЛЯРОВ Григорiй Якович, 1897 р. 
народження, с. Дзюнькiв Лисковецького р-ну 
Вiнницької обл., єврей, освiта початкова. Проживав 
у м. Лисичанську, технiк "Донбасводтресту". 
Донецьким обласним судом 22 червня 1936 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОТЛЯРОВ Iван Трохимович, 1883 р. 
народження, ст-ця Каменська, Ростовська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, тесляр шахти № 1-бiс. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1966 роцi.  

КОТЛЯРОВ Клим Павлович, 1881 р. 
народження, с. Новоолександрiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоолександрiвцi, коваль к-пу iм. Комiнтерну. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 9 червня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОТЛЯРОВ Микола Петрович, 1873 р. 
народження, с. Гончарiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Гончарiвцi, колгоспник к-пу "Вiльна праця". 
Донецьким обласним судом 8 липня 1933 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 1 лютого 
1934 року Верховним судом УРСР справу 
повернено на дослiдування. 25 березня 1934 року 
Сватiвським райвiддiлом ДПУ вирок скасовано, 
справу припинено. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КОТЛЯРОВ Петро Федорович, 1896 р. 
народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, бригадир слюсарiв рудоремзаводу. 
Луганським обласним судом 11 липня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  
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КОТЛЯРОВА Ганна Мефодiївна, 1909 р. 
народження, м. Дебальцеве Донецької обл., 
українка, освiта початкова. Проживала в смт 
Софiївський Краснолуцької мiськради, кочегар 
шахти № 64. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 24 листопада 1945 року як член 
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини вислана за межi України.  
Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КОТЛЯРОВА Таїсiя Миколаївна, 1905 р. 
народження, м. Днiпропетровськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в м. Стахановi, кастелянша 
школи ФЗН № 5. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 19 лютого 1930 року засуджена до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.  

КОТОВ Георгiй Максимович, 1905 р. 
народження, с. Велика Донщинка Клєтського р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, охоронник пивного складу. Донецьким 
обласним судом 21 сiчня 1935 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОТОВ Iван Степанович, 1904 р. 
народження, с. Пушкiно Лiвенського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Луганську, 
пенсiонер, не працював. Арештований 19 листопада 
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 14 сiчня 1942 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОТОВ Iван Якимович, 1887 р. народження, 
с. Студиновка Дмитровського р-ну Орловської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацитi, тесляр шахти № 2-3. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 серпня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1965 роцi.  

КОТОВ Михайло Йосипович, 1910 р. 
народження, с. Бубликово Нікітовського р-ну 
Воронезької обл., Російська Федерація, росіянин, 
освіта початкова. Проживав у с. Новоселівка 
Перевальського р-ну, робітник кам’яного кар’єру. 
Лінійним судом Північно-Донецької залізниці 25 
липня 1937 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волі. Реабілітований у 1993 році. 

КОТОВ Панас Єгорович, 1883 р. 
народження, с. Лиховище Бєлевського р-ну 
Тульської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, 
кучер полiклiнiки селища шахти № 14-17. 
Арештований 13 липня 1938 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 27 жовтня 1938 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОТОВ Петро Лукич, 1903 р. народження, х. 
Крутинський, Бiлокалитвинський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Мирне 
Краснодонського р-ну, десятник служби 
експлуатацiї шахти № 12. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 11 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КОТОВЧИХIН Олексiй Павлович, 1893 р. 
народження, м. Урюпiнськ Волгоградської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Петровське Краснолуцької 
мiськради, завiдуючий кiнним двором коопгоспу 
"Укрдинамiтник". Арештований 11 листопада 1933 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної повстанської органiзацiї. 26 
лютого 1934 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.  

КОТОЛОВСЬКИЙ Антон Йосипович, 1910 
р. народження, с. Вiльбiвне, Волинська обл., 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Луганську, комiрник з-ду Наркомату шляхiв. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОТОЛОВСЬКИЙ Валерiй Iванович, 1873 
р. народження, с. Сторониче Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Євсуг Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу 
"Бiльшовик". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
20 серпня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОТОЛОВСЬКИЙ Iван Валерiанович, 
1906 р. народження, с. Сторониче Плужнянського 
р-ну Вiнницької обл., поляк, неписьменний. 
Проживав у с. Євсуг Бiловодського р-ну, 
колгоспник к-пу "Бiльшовик". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КОТОЛОВСЬКИЙ Iлля Францович, 1898 
р. народження, с. Сторониче Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, тесляр к-пу 
"Паризька комуна". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 16 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОТРУС Степан Григорович, 1884 р. 
народження, с. Троїцьке Новоодеського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Довге Слов'яносербського р-ну, 
рiльник радгоспу № 2. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.  

КОТЧЕНКО Василь Костянтинович, 1917 
р. народження, с. Голодаєво Куйбишевського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта н/середня. Проживав у смт Хрустальне 
Краснолуцької мiськради, студент 
Хрустальненського медтехнiкуму. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 26 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1971 роцi.  

КОТЯХОВ Єрмолай Захарович, 1908 р. 
народження, с. Дмитрiвка Знам'янського р-ну 
Кiровоградської обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Зоринську Перевальського р-ну, 
робiтник шахти "Никанор". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 24-26 
квiтня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1998 роцi.  
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КОФАНОВ Федiр Порфирович, 1888 р. 
народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Спiвакiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 6 
травня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй дiяльностi. 13 червня 1933 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.  

КОФАНОВА Iрина Iванiвна, 1902 р. 
народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в Спiвакiвцi, 
колгоспниця к-пу "Червоний партизан". 
Арештована 8 лютого 1943 року за пiдозрою у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 2 червня 1943 
року справу припинено за смертю звинувачуваної.  
Реабiлiтована у 1995 роцi.  

КОХ Андрiй Карлович, 1888 р. народження, 
к. Равнополь Таганрозького р-ну Азово-
Чорноморського краю, Росiйська Федерацiя, 
нiмець, освiта середня. Проживав у смт Сiмейкине 
Краснодонського р-ну, вчитель селищної школи. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 
1968 роцi.  

КОХ Емiль Фрiдрiхович, 1886 р. 
народження, с. Пулино-Гута Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу 
"Нове життя". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.   
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОХ Еммануїл Фрiдрiхович (Федорович), 
1892 р. народження, с. Миколаївка Станично-
Луганського р-ну, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у Миколаївцi, конюх к-пу iм. Тельмана. 
Репресований двiчi. Арештований 4 червня 1934 
року за звинуваченням у контрреволюцiйній 
агiтацiї. 31 липня 1934 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. 14 серпня 1937 року 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений 
до розстрiлу. Страчений 26 серпня 1937 року. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1989 роках. 

КОХАЛЬ Вiкентiй Матвiйович, 1884 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, 
кочегар з-ду "Сталь". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 4 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОХАНИСТИЙ Максим Омелянович, 1907 
р. народження, с. Тали Писаревського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, коваль 
радгоспу iм. Зайцева. Донецьким обласним судом 1 
лютого 1937 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОХАНОВ Олексiй Iллiч, 1886 (1887) р. 
народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Теплому, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 3 
лютого 1930 року ухвалено постанову про вислання 
на 3 р. за межi України. 13 грудня 1937 року 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОХАНОВ Савелiй Якович, 1897 р. 
народження, ст-ця Пролетарська Сальського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. 
Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.  

КОХАНЧУК Григорiй Iванович, 1915 р. 
народження, с. Гончарiвка Катеринопiльського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, свердлувальник цеху 
ширвжитку з-ду iм. Ворошилова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОХАНЧУК Климентiй Корнiйович, 1912 
р. народження, с. Гончарiвка Катеринопiльського р-
ну Київської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
дiльничий зоотехнiк к-пу iм. Червоної Армiї. 
Донецьким обласним судом 1 грудня 1936 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОХТЕНКО Євграф Андрiйович, 1898 р. 
народження, м. Iзюм Харкiвської обл., українець, 
освiта н/середня.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Краснодонi, перший секретар 
райкому партiї. Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР 1 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 2 грудня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КОЦАР Андрiй Михайлович, 1899 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вовчоярiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 
15 лютого 1931 року ухвалено постанову про 
вислання на 3 р. за межi України. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 22 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.  

КОЦАР Дмитро Антонович, 1885 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вовчоярiвцi, не працював. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КОЦАР Михайло Ананiйович, 1901 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вовчоярiвцi, чорнороб крейдяного кар'єру 
Лисичанського з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КОЦАР Роман Ананiйович, 1898 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вовчоярiвцi, завгосп селищної школи. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.  
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КОЦАР Семен Ананiйович, 1882 (1884) р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вовчоярiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований 
тричi. Арештований 6 березня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 травня 
1931 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 31 серпня 1932 
року ухвалено постанову про вислання на 3 р. за 
межi України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1931 
i 1989 роках. 

КОЦАР Семен Васильович, 1902 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вовчоярiвцi, рiльник радгоспу iм. Титова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.  

КОЦАР Юхим Михайлович, 1894 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вовчоярiвцi, колгоспник к-пу "Переможець". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.  

КОЦАРЕНКО Митрофан Павлович, 1894 р. 
народження, с. Серебрянка Попаснянського р-ну 
(пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
українець, освiта початкова. Проживав у кол.с. 
Чубарiвка Попаснянського р-ну, мастильник 
вагонiв зал.ст. Яма. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.  

КОЦАРЕНКО Сергiй Митрофанович, 1907 
р. народження, кол.с. Чубарiвка Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав за 
мiсцем народження, тракторист к-пу "13 рокiв 
Жовтня". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.  

КОЦЕК Франц Йоганнович, 1907 р. 
народження, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, крiпильник шахти № 12. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 листопада 
1937 року ухвалено постанову про вислання за межi 
СРСР. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОЦЕНКО Максим Софронович, 1912 р. 
народження, с. Невське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Невському, комбайнер к-пу "20 рокiв Жовтня". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.  

КОЦЕНКО Степан Iванович, 1914 р. 
народження, с. Кочерiжки Павлоградського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Первомайську, коногон 
шахти "Альберт". Арештований 25 червня 1938 
року за звинуваченням у шкiдництвi. 18 серпня 
1938 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1938 роцi.  

КОЦУР Iван Iларiонович, 1908 р. 
народження, с. Бабичеве Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Лантратiвка Троїцького р-ну, тесляр к-пу iм. 
Кiрова. Донецьким обласним судом 27 сiчня 1938 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1983 роцi.  

КОЦЮБА Михайло Антонович, 1889 р. 
народження, с. Миколаївка Новомосковського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у смт Селезнiвка Перевальського р-ну, 
завiдуючий амбулаторiєю. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 квiтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЧАК Олексiй Федорович, 1892 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, старший 
лаборант Лисичанської ДРЕС. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.  

КОЧАК (КАЧАК) Федiр Васильович, 1895 
р. народження, Польща, українець, освiта 
початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
м. Лисичанську, завiдуючий базою № 2 Листоргу. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 16 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

КОЧЕВЕНКО Михайло Омелянович, 1921 
р. народження, с. Березiвське Попаснянського р-ну, 
українець, освiта н/вища. Проживав у м. Рубiжне, 
студент Рубiжанського хiмiко-технологiчного 
iнституту. Луганським обласним судом 20 
листопада 1947 року засуджений до 4 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1962 роцi.  

КОЧЕВЕНКО Степан Васильович, 1903 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 55 окремого винищувального 
протитанкового дивiзiону. Вiйськовим трибуналом 
47 стрiлецької дивiзiї 4 листопада 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1968 роцi.  

КОЧЕРГА Костянтин Прокопович, 1911 р. 
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Шульгинцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 13 грудня 1930 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЧЕРГА Олексiй Микитович, 1926 р. 
народження, с. Байдiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 103 полку 37 запасної стрiлецької бригади. 
Арештований 9 червня 1943 року за звинуваченням 
у зв'язках з агентурою нiмецької розвiдки. 10 
серпня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.  

КОЧЕРГА Юхим Семенович, 1905 р. 
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Шульгинцi, бригадир к-пу iм. Ленiна. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 25 травня 
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.  
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КОЧЕРГИНСЬКИЙ Микола Михайлович, 
1896 р. народження, с. Верещаки, Київська обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, бухгалтер матерiального вiддiлу шахти 
№ 5. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КОЧЕРГIН Анастасiй Iллiч, 1921 р. 
народження, с. Поддубне Михайловського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
робiтник з-ду iм. Якубовського. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОЧЕРГIН Олександр Миколайович, 1911 
р. народження, м. Попасна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Попаснiй, помiчник 
машинiста пiдйомного крана депо Попасна. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 13 вересня 1944 року засуджений до 15 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЧЕРГIН Пантелiй Григорович, 1900 р. 
народження, с. Дар'ївка Неклiновського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
мiлiцiонер мiського вiддiлу мiлiцiї. Арештований 
27 грудня 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 24 березня 1944 
року виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл.  Реабiлiтований у 1944 роцi.  

КОЧЕРЕВСЬКА (КОЧЕРОВСЬКА) Ольга 
Миколаївна, 1906 р. народження, м. Старобiльськ, 
українка, освiта н/середня. Проживала в 
Старобiльську, робiтниця депо Старобiльськ. 
Арештована 4 лютого 1943 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 20 лютого 
1943 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована 
у 1994 роцi.  

КОЧЕРЖЕНКО Iван Трохимович, 1916 р. 
народження, с. Старi Санжари Новосанжарського 
р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Гiрське Первомайської мiськради, 
робiтник шахти № 1-2 "Гiрська". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОЧЕТКОВ Амвросiй Давидович, 1902 р. 
народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта вища. Проживав у смт Мiлове, 
вчитель селищної школи. Арештований 3 
листопада 1935 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 28 липня 1936 року справу 
припинено за малозначнiстю, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЧЕТКОВ Василь Iванович, 1911 р. 
народження, с. Мазеповка Рильського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Перевальську, боєць-
респiраторник 2-го воєнiзованого гiрничорятiвного 
загону. Вiйськовим трибуналом прикордонної i 
внутрiшньої охорони по Донецькiй обл. 14 грудня 
1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.  

КОЧЕТКОВ Дмитро Андрiйович, 1892 р. 
народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
робiтник з-ду iм. Жовтневої революцiї. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 27 квiтня 
1942 року засуджений до 5  р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЧЕТКОВ Iван Борисович, 1890 р. 
народження, с. Мазеповка Рильського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Брянка, не 
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 25-30 листопада 1944 року 
засуджений до розстрiлу. 17 лютого 1945 року 
Військовою колегією Верховного суду СРСР 
розстріл замінено 10 р. позбавлення волі. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОЧЕТКОВ Iван Мефодiйович, 1889 р. 
народження, х. Мости, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, швець 
артiлi "Промкоопремонт". Арештований 26 жовтня 
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований 
углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 15 березня 
1948 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЧЕТКОВ Iван Онисимович, 1875 р. 
народження, Рязький р-н Рязанської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Алчевську, сортувальник вiддiлу технiчного 
контролю з-ду iм. Ворошилова. Арештований 23 
грудня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 18 сiчня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЧЕТКОВ Олексiй Матвiйович, 1896 р. 
народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Тимоновому, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 16 квiтня 1933 року 
ухвалено постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЧЕТКОВ Петро Якович, 1898 р. 
народження, х. Дубовой, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Вiльхове 
Станично-Луганського р-ну, робiтник пiщаного 
кар'єру. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. 5 жовтня 1939 року тим же органом вирок 
скасовано, справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.  

КОЧЕТОВ Iван Агафонович, 1884 р. 
народження, Хлевенський р-н Воронезької обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. 
Проживав у смт Бугаївка Перевальського р-ну, 
сторож шахти "Дельта-2". Арештований 3 грудня 
1937 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 1 лютого 1939 року звiльнений пiд 
пiдписку про невиїзд.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  
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КОЧЕТОВ Сергiй Андрiйович, 1890 р. 
народження, Фроловський р-н Волгоградської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин. Проживав у м. 
Антрацитi, черговий транспортної служби тресту 
"Боковоантрацит". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЧЕТОВ Федiр Якович, 1912 р. 
народження, кол.х. Крiпаки, Слов'яносербський р-
н, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, шофер 70 танкової бригади. 
Вiйськовим трибуналом 16 стрiлецької дивiзiї 23 
березня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОЧИН Венiамiн Семенович, 1900 р. 
народження, кол.х. Олександрiвка, Троїцький р-н, 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 
квiтня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЧИН Iван Олександрович, 1897 р. 
народження, с. Новоолександрiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Сватове, селянин-одноосiбник. Арештований 17 
травня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 19 липня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОЧИН Iлля Васильович, 1889 р. 
народження, с. Коченове Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Коченовому, не 
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Донецької обл. 19 серпня 1943 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР 17 грудня 1943 року вирок 
скасовано, справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.  

КОЧИН Iлля Iванович, 1881 р. народження, 
с. Стрiлецьке Томаровського р-ну Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, старший артiлi 
мулярiв з-ду "Пролетар". Арештований 23 сiчня 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 16 квiтня 1933 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.  

КОЧИН Матвiй Iванович, 1887 р. 
народження, с. Стрiлецьке Томаровського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
робiтник з-ду "Пролетар". Арештований 23 сiчня 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 16 квiтня 1933 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.  

КОЧИН Павло (Парфентiй) Олексiйович, 
1914 р. народження, с. Литвиновка Арик-
Баликського р-ну Акмолинської обл., Казахська 
РСР, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, не працював. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 11 вересня 1944 року засуджений до 8 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1943 роцi.  

КОЧИН Петро Гнатович, 1884 р. 
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Калмикiвка 
Старобiльського р-ну, пiчник-поденник. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу 6 армiї 22 грудня 1941 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОЧИН Федiр Петрович, 1902 р. 
народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Тимоновому, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 26 квiтня 1933 
року ухвалено постанову про вислання за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЧИН Якiв Тихонович, 1874 р. 
народження, с. Коченове Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Коченовому, 
служитель релiгiйного культу. Арештований 18 
грудня 1932 року за звинуваченням у пiдготовцi 
повстання проти Радянської влади. 25 серпня 1933 
року справу припинено за смертю пiдслiдного.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЧМАРСЬКИЙ Iван Iванович, 1903 р. 
народження, Волочиський р-н Вiнницької обл., 
поляк, неписьменний. Проживав у смт Маркiвка, 
колгоспник к-пу iм. Петровського. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 14 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОЧУБА Станiслав Петрович, 1921 р. 
народження, с. Любша Рогатинського р-ну 
Станiславської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацитi, наваловiдбiйник шахти 
№ 22-53. Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 
травня 1941 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КОЧУБЕЙ Iлля Андрiйович, 1900 р. 
народження, смт Юр'ївка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий окремого кавалерiйського ескадрону. 
Вiйськовим трибуналом 18 армiї 2 листопада 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОЧУБЕЙ Олександр Хомич, 1872 р. 
народження, смт Юр'ївка Лутугинського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у смт Талове 
Краснодонського р-ну, крiпильник шахти № 10. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КОЧУРА Гаврило Павлович, 1899 р. 
народження, смт Михайлiвка Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, завiдуючий обласною конторою 
"Головавтотракторзбут". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 27 грудня 
1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 15 сiчня 1942 року. Реабiлiтований у 1957 
роцi.  
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КОЧУРIН Олексiй Федорович, 1900 р. 
народження, м. Первомайськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської 
мiськради, телеграфiст зал.ст. Алмазна. 
Арештований 3 грудня 1941 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї.  16 грудня 1941 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОЧУРОВА Вiра Сергiївна, 1923 р. 
народження, м. Свердловськ, росiянка, освiта 
середня. Проживала в Свердловську, креслярка 
тресту "Свердловвугiлля". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 9 жовтня 1943 року засуджена до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1957 роцi.  

КОШАЛКО Йосип Валер'янович, 1916 р. 
народження, с. Борщiвка Городоцького р-ну 
Хмельницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, врубмашинiст шахти № 
3-бiс. Особливою нарадою при НКВС СРСР 23 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.  

КОШАРНИЙ Павло Маркович, 1890 р. 
народження, с. Кононiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Кононiвцi, 
не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
по охоронi тилу 12 армiї 6 сiчня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. 16 сiчня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту 
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОШАРНИЙ Федiр Iванович, 1906 р. 
народження, с. Кононiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Кононiвцi, 
завгосп к-пу "Пролетар". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 10 березня 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 16 квiтня 
1946 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР вирок скасовано, справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1946 роцi.  

КОШЕЛЄВ Василь Iванович, 1900 р. 
народження, м. Саратов, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта вища.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Красний Луч, головний iнженер 
тресту "Донбасантрацит". Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 16 червня 1939 
року засуджений до розстрiлу. 17 сiчня 1940 року 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
справу повернуто на дослiдування. 26 листопада 
1940 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОШЕЛЄВ Іван Ілліч, 1894 р. народження, 
с. Шалимовка, Тульська обл., Російська Федерація, 
росіянин, освіта початкова. Проживав у кол. С-щі 
Карахаш Антрацитівської міськради, інспектор 
теплотехніки. Судовою „трійкою” при Колегії ДПУ 
УРСР 5 березня 1931 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.  

КОШЕЛЄВ Iлля Iллiч, 1895 р. народження, 
с. Шалимовка, Тульська обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, бригадир кочегарiв шахти iм. Iллiча. 
„Трійкою” УНКВС по Донецькій обл. 9 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1956 роцi.  

КОШЕЛЄВ Матвiй Iванович, 1883 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Дебальцеве Донецької обл., касир зал.ст. 
Дебальцеве. Арештований 12 сiчня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 
вересня 1938 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОШЕЛЄВ Микола Iванович, 1914 р. 
народження, смт Михайлiвка Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
начальник штабу батальйону 260 стрiлецької 
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 37 армiї 26 червня 
1942 року засуджений до розстрiлу. 6 липня 1942 
року Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту 
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОШЕЛЄВ Павло Iванович, 1893 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Чорнухиному, колiйний наглядач зал.ст. 
Чорнухине. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
квiтня 1931 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОШЕЛЄВ Семен Iванович, 1896 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Фащiвцi, 
крiпильник шахти № 153. Арештований 27 квiтня 
1946 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 5 жовтня 1946 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОШЕЛЄВ Сергiй Дем'янович, 1907 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Чорнухиному, кочегар депо Чорнухине. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 8 лютого 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.  

КОШЕЛЄВ Федiр Сергiйович, 1914 р. 
народження, с. Кружилiвка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 906 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 243 стрiлецької дивiзiї 28 квiтня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КОШЕЛЄВ Юхим Маркович, 1884 р. 
народження, с. Загризове Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, тесляр шахти iм. Сталiна. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КОШЕЛЄВА Лiлiя Еммануїлiвна, 1913 р. 
народження, м. Самара, Росiйська Федерацiя, 
нiмкеня, освiта початкова. Проживала в смт 
Комишуваха Попаснянського р-ну, без певних 
занять. Арештована 20 грудня 1941 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 22 червня 1942 року справу припинено 
за недоведенiстю складу злочину. Реабiлiтована у 
1994 роцi.  
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КОШЕЛЬ Калина Iванович, 1887 р. 
народження, с. Кружилiвка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Кружилiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 21 
серпня 1931 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 13 листопада 1931 року 
справу припинено за малозначнiстю.   
Реабiлiтований у 1931 роцi.  

КОШЕЛЬ Семен Павлович, 1882 (1883) р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Петрiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 
листопада 1931 року ухвалено постанову про 
вислання на 3 р. за межi України. Судовою 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований в 
обох справах у 1989 роцi.  

КОШЕЛЬ Федiр Тимофiйович, 1891 р. 
народження, с. Давидо-Микiльське 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, токар з-ду iм. Артема. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.  

КОШИНСЬКИЙ Микола Антонович, 1907 
р. народження, Польща, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду 
iм. Жовтневої революцiї. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 19 вересня 1932 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1990 роцi.  

КОШКАРОВСЬКИЙ Степан Петрович, 
1886 р. народження, с. Анненково, Саратовська 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у с-щi Широкий Станично-Луганського 
р-ну, бухгалтер радгоспу "Iндустрiя". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 15 липня 1935 року 
ухвалено постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

КОШКАРЬОВ Василь Васильович, 1906 р. 
народження, смт Новоайдар, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Фрунзе 
Слов'яносербського р-ну, робiтник зал.ст. 
Сентянiвка. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
16 жовтня 1937 року засуджений до 10 
р.позбавлення волi. 15 грудня 1939 року УНКВС по 
Донецькiй обл. вирок скасовано, справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.  

КОШКАРЬОВ (КОШКАРОВ) Данило 
Петрович, 1902 р. народження, с. Айдар-
Миколаївка Новоайдарського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Айдар-Миколаївцi, 
селянин-одноосiбник. Донецьким обласним судом 
6 квiтня 1935 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КОШКАРЬОВ (КОШКАРОВ) Iван 
Федорович, 1905 р. народження, с. Прудки 
Красногвардєйського р-ну Бєлгородської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, вантажник з-ду 
Мiнiстерства шляхiв. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 22 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1963 
роцi.  

КОШКЕ Адольф Карлович, 1910 р. 
народження, с. Любиме Свердловської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт 
Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну, колгоспник к-
пу iм. Будьонного. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької обл. 7 вересня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 
вересня 1941 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОШКЕ Евальд Васильович (Iванович), 
1914 р. народження, смт Федорiвка Краснолуцької 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Федорiвцi, агент з постачання артiлi iнвалiдiв 
"Бiльшовик". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
6 травня 1942 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1964 роцi.  

КОШКЕ (КОШКА) Iван Васильович, 1895 
р. народження, м. Красний Луч, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у Красному Лучi, колгоспник 
к-пу iм. Р.Люксембург. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 21 листопада 1943 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОШКЕ Карл Карлович, 1899 р. 
народження, к. Вассеррайх Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Трудове Новоайдарського р-ну, рахiвник к-пу 
"Роте Октобер". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1965 роцi.  

КОШКЕ Отто Генрiхович, 1906 р. 
народження, Днiпропетровська обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, возiй 
Пiвнiчдондресу. Спецколегiєю Донецького 
обласного суду 2 грудня 1935 року засуджений до 4 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.  

КОШКЕ Рудольф Васильович, 1897 р. 
народження, с. Вишнiвка Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Федорiвка Краснолуцької мiськради, 
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОШКЕ Сидiр Федорович (Фрідріхович), 
1906 р. народження, с. Кузнецiвка Марiупольського 
р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-
ну, колгоспник к-пу iм. Будьонного. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 серпня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1962 роцi.  

КОШКЕ Федiр Петрович, 1880 р. 
народження, к. Кiршвальд, Донецька обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
касир к-пу iм. Р. Люксембург. Арештований 21 
сiчня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

КОШКЕ Фрiдрiх Фрiдрiхович, 1880 р. 
народження, с. Кузнецiвка Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну, сторож 
к-пу iм. Будьонного. Арештований 1 серпня 1937 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 17 сiчня 1939 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.  
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КОШКIН Дмитро Никифорович, 1899 р. 
народження, Чернишевський р-н Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин. Проживав у м. 
Антрацитi, рахiвник тресту "Боковоантрацит". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КОШКIН Карл Олександрович, 1902 р. 
народження, с. Кузнецiвка Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Луганську, без певних занять. Луганським 
обласним судом 22 червня 1946 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 
роцi.  

КОШКIНА Ольга Василiвна, 1904 р. 
народження, м. Орел, Росiйська Федерацiя, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в м. 
Луганську, телефонiстка мiської телефонної 
станцiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Донецької обл. 1 вересня 1941 року засуджена до 
розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1941 року. 
Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КОШКIНА Фекла Сергiївна, 1905 р. 
народження, с. Михайлiвка Станично-Луганського 
р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Луганську, продавщиця овочевого магазину 
Артемiвського харчоторгу. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 6 червня 1946 року 
засуджена до 6 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 
1990 роцi.  

КОШЛЯК Андрiй Трохимович, 1874 р. 
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Старобiльську, без певного 
мiсця роботи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу i того 
ж дня страчений. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОШЛЯК Василь Васильович, 1879 р. 
народження, с. Сахнiвщина Машiвського р-ну 
Полтавської губернiї, українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Арештований 23 березня 
1931 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 29 червня 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОШЛЯК Дмитро Максимович, 1903 р. 
народження, с. Мечетка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, завiдуючий овочевою базою вiддiлу 
робiтничого постачання тресту "Боковоантрацит". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 19 серпня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОШЛЯК Iван Андрiйович, 1900 р. 
народження, с. Пiщане Старобiльського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Старобiльську, десятник мiжрайонного 
ветеринарного складу. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу.  Реабiлiтований у 1957 роцi.  

КОШЛЯК Олексiй Олексiйович, 1900 р. 
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, дезiнфектор 170 
дезiнфекцiйно-прального загону. Арештований 23 
липня 1943 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 6 серпня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КОШМАН Тихiн Павлович, 1876 р. 
народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, сторож динамiтного складу шахти 
"Чорноморка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 26 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КОШМАН Феоктист Петрович, 1907 р. 
народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, вантажник хлiбозаводу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОШМЕНКО Сергiй Данилович, 1892 р. 
народження, с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Ребриковому, бригадир к-пу "Червоний партизан". 
Арештований 18 травня 1945 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам 
та антирадянськiй агiтацiї. 4 липня 1945 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл.  Реабiлiтований у 1945 роцi.  

КОШМ'ЯКОВ Петро Тарасович, 1905 р. 
народження, с. Тимоновичi Семенiвського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта вища. 
Проживав у м. Красний Луч, вчитель СШ № 1. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 5 травня 1944 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КОШОВА Вiкторiя Iванiвна, 1893 р. 
народження, с. Лави Сосницького р-ну 
Чернiгiвської обл., українка, освiта середня. 
Проживала в м. Попасна, вчителька СШ № 43. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 9 вересня 1945 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.  

КОШОВИЙ Степан Якимович, 1874 р. 
народження, смт Водяне Лутугинського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у смт Успенка 
Лутугинського р-ну, сторож складiв 
"Донхарчоторгу". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КОШОВИЙ Якiв Петрович, 1924 р. 
народження, с. Миколаївка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Миколаївцi, колгоспник к-пу iм. Молотова. 
Арештований 16 сiчня 1942 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам, що в ходi 
слiдства не було доведено. 23 травня 1942 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  
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КОШОЛКО Iван Блажейович, 1883 р. 
народження, смт Городок Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Рудiвка Сватiвського р-ну, не працював. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 
роцi.  

КОШУБА Iлля Пилипович, 1888 р. 
народження, с. Свистунiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Артемiвську Перевальського р-ну, робiтник шахти 
№ 10 iм. Артема. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 4 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КОЩЕЙ Iван Григорович, 1901 р. 
народження, с. Стара Оржиця Згурiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Станично-Луганське, провiдник 
вагонiв зал.ст. Кiндрашiвська. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1959 
роцi.  

КРАВЕЦЬ Агафiя Сергiївна, 1894 р. 
народження, с. Вiтове Чигиринського р-ну 
Київської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Луганську, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 7 лютого 1942 року засуджена до розстрiлу. 14 
березня 1942 року Вiйськовим трибуналом 
Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1974 роцi.  

КРАВЕЦЬ Григорiй Семенович, 1899 р. 
народження, с. Михайлiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Михайлiвцi, не працював. Арештований 26 квiтня 
1934 року за звинуваченням у пiдготовцi 
терористичного акту. 20 серпня 1934 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРАВЕЦЬ Iван Микитович, 1905 р. 
народження, с. Верхньокам'янка Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 853 стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 278 стрiлецької 
дивiзiї 19 червня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КРАВЕЦЬ Iван Якович, 1907 р. народження, 
смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Новоспасiвка Бiловодського р-ну, 
муляр конезаводу № 87. Донецьким обласним 
судом 10 березня 1936 року засуджений до 1 р. 6 м-
цiв позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КРАВЕЦЬ Макар Олексiйович, 1913 р. 
народження, с. Цвiткове Чигиринського р-ну 
Київської обл., українець, освiта середня. Проживав 
у м. Красний Луч, вантажник шахти № 10. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької 
обл. 21 вересня 1941 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КРАВЕЦЬ Марко Якович, 1896 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с-щi Лiсна 
Дача Сєверодонецької мiськради, конюх радгоспу 
"Лiсна дача". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КРАВЕЦЬ Марта Андрiївна, 1893 р. 
народження, с. Козярi Новосiльського р-ну 
Тернопiльської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в с. Кругле Сватiвського р-ну, 
колгоспниця к-пу "Промiнь комунiзму". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 6 серпня 1944 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.  

КРАВЕЦЬ Митрофан Васильович, 1906 р. 
народження, с. Золотарiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Золотарiвцi, колгоспник к-пу iм. Жовтневої 
революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КРАВЕЦЬ Яким Васильович, 1892 р. 
народження, с. Золотарiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Золотарiвцi, колгоспник к-пу iм. Жовтневої 
революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КРАВЦОВ Артем Iларiонович, 1878 р. 
народження, с. Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Олексiївцi, 
робiтник кам'яного кар'єру 10-ї буддiльницi 
залiзничної магiстралi Москва-Донбас. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 28 лютого 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КРАВЦОВ Артем Хомич, 1870 р. 
народження, Старобiльський округ, українець, 
неписьменний. Проживав у с. Курячiвка 
Старобiльського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 10 квiтня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАВЦОВ Василь Васильович, 1917 р. 
народження, с. Коломийчиха Сватiвського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Попасна, учень ФЗУ зал.ст. Попасна. Арештований 
15 грудня 1935 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 16 березня 1936 року 
справу припинено за малозначнiстю, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

КРАВЦОВ Василь Микитович, 1917 р. 
народження, смт Новоайдар, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Новоайдарi, перукар. 
Арештований 21 лютого 1943 року за 
звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими 
окупантами. 22 жовтня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю протиправних дiй. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  
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КРАВЦОВ Василь Тихонович, 1914 р. 
народження, с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Гiрське 
Первомайської мiськради, крiпильник шахти № 1-2 
"Гiрська". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАВЦОВ Володимир Матвiйович, 1896 р. 
народження, с. Саксагань П'ятихатського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Стахановi, бухгалтер тресту 
"Серговугiлля". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КРАВЦОВ Григорій Омелянович, 1908 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Верхньокам’янка 
Попаснянського р-ну, кустар-приватник. 
Військовим трибуналом 230 стрілецької дивізії 22 
січня 1942 року засуджений до розстрілу. 15 червня 
1944 року Військовою колегією Верховного суду 
СРСР вирок скасовано, справу направлено на 
дослідування. 17 липня 1964 року УКДБ по 
Луганській обл. справу припинено. Реабілітований 
у 1994 році. 

КРАВЦОВ Григорiй Федорович, 1876 р. 
народження, с. Лимарiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Лимарiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 4 сiчня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КРАВЦОВ Григорiй Федорович, 1896 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта середня. 
Проживав у м. Рубiжне, нормувальник 
хiмкомбiнату. Арештований 4 листопада 1938 року 
за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної правотроцькiстської органiзацiї. 
5 червня 1940 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1940 роцi.  

КРАВЦОВ Дмитро Якович, 1906 р. 
народження, с. Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Олексiївцi, 
ланковий кам'яного кар'єру 10-ї буддiльницi 
залiзничної магiстралi Москва-Донбас. Лiнiйним 
судом Московсько-Донецької залiзницi 17 
листопада 1937 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1998 роцi.  

КРАВЦОВ Єгор Iванович, 1898 р. 
народження, с. Михайлiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Лисичанську, електрослюсар шахти № 1-2. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КРАВЦОВ Іван Євгенович, 1889 р. 
народження, м. Воронеж, Російська Федерація, 
росіянин, освіта вища. Проживав у м. Петровське 
Краснолуцької міськради, технічний директор з-ду 
№ 59. Військовою колегією Верховного суду СРСР 
29 травня 1940 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волі. Реабілітований у 1956 році. 

КРАВЦОВ Iван Михайлович, 1899 р. 
народження, с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Старобiльську, пекар "Райтрансторгу". Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 14 квiтня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КРАВЦОВ Iван Трохимович, 1895 р. 
народження, с. Архангельське, Волгоградська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Красний Луч, головний iнженер 
шахти № 10-бiс. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 16 жовтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1962 роцi.  

КРАВЦОВ Iван Федорович, 1893 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, комiрник з-ду 
iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАВЦОВ Iгор Павлович, 1917 р. 
народження, с. Лiвенка Валуйського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/середня. Проживав у м. Луганську, 
старший черговий мiськелектростанцiї. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 9 жовтня 1943 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КРАВЦОВ Максим Петрович, 1907 р. 
народження, с. Бондарiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бондарiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 3 
травня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 3 червня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРАВЦОВ Матвiй Дмитрович, 1907 р. 
народження, с. Борскiв Тиврiвського р-ну 
Вiнницької обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, 
технiк вагоноремонтного пункту зал.ст. Алмазна. 
Арештований 10 грудня 1935 року за 
звинуваченням у спробi здiйснення диверсiйного 
акту. 21 березня 1936 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРАВЦОВ Микита Павлович, 1890 р. 
народження, с-ще Гусельське Макiївського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, помiчник начальника 
цеху металургiйного з-ду. Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР 2 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.  

КРАВЦОВ Микола Павлович, 1896 р. 
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Старобiльську, тесляр 
залiзничної магiстралi Москва-Донбас. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.  



Назвемо всіх поіменно 
 

 

351

КРАВЦОВ Михайло Семенович, 1899 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, майстер з-ду 
"Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КРАВЦОВ Никифор Георгiйович, 1894 р. 
народження, х. Волчинський, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
робiтник шахти № 1. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КРАВЦОВ Олександр Феоктистович, 1918 
р. народження, с. Кам'янка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
командир вiддiлення кулеметникiв 602 
артилерiйської батареї Ладозької вiйськової 
флотилiї. Військовим трибуналом Ладозької 
військової флотилії 6 вересня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 28 вересня 
1943 року Вiйськовим трибуналом 
Червонопрапорного Балтiйського флоту мiру 
покарання знижено до 8 р. Реабiлiтований у 1958 
роцi.  

КРАВЦОВ Олексiй Павлович, 1892 р. 
народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. 
Арештований 20 травня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 серпня 
1931 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРАВЦОВ Олексiй Якович, 1873 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, без певних 
занять. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 13 червня 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КРАВЦОВ Омелян Овксентiйович, 1889 р. 
народження, с. Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
радгоспу "Пiвнiчдондрес", коваль. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.  

КРАВЦОВ Павло Єгорович, 1897 р. 
народження, с. Гракове Дворiчанського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, тесляр комунального 
вiддiлу шахти iм. Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 вересня 1937 року засуджений до 
розстрiлу.   Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАВЦОВ Павло Павлович, 1880 р. 
народження, с. Нежурине Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Нежуриному, швець к-пу iм. Кiрова. Вiйськовим 
трибуналом Сватiвського гарнiзону 22 травня 1942 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КРАВЦОВ Петро Гаврилович, 1920 р. 
народження, с. Микiльське Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Старобiльську, не працював. Вiйськовим 
трибуналом Старобiльського гарнiзону 17 лютого 
1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.  

КРАВЦОВ Пилип Гнатович, 1905 р. 
народження, с. Риб'янцеве Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Риб'янцевому, селянин-одноосiбник. Арештований 
29 грудня 1930 року за звинуваченням у здiйсненнi 
терористичного акту. 19 липня 1931 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРАВЦОВ Спиридон Петрович, 1904 р. 
народження, с. Грузько-Зорянське Макiївського р-
ну Донецької обл., українець, освiта середня. 
Проживав у с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, 
шкiльний учитель. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 21 жовтня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КРАВЦОВ Тимофiй Iванович, 1918 р. 
народження, с. Коломийчиха Сватiвського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Попасна, учень ФЗУ зал.ст. Попасна. Репресований 
двiчi. Арештований 15 грудня 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 
березня 1936 року справу припинено за 
малозначнiстю, з-пiд варти звiльнений. 29 вересня 
1942 року Вiйськовим трибуналом 44 армiї 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1993 роках.   

КРАВЦОВ Тимофiй Михайлович, 1870 р. 
народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Закотному, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 10 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КРАВЦОВ Якiв Євдокимович, 1882 р. 
народження, с. Коломийчиха Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, вибiйник шахти iм. ОДПУ. 
Донецьким обласним судом 25 сiчня 1936 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КРАВЦОВ Якiв Тимофiйович, 1897 р. 
народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Закотному, шофер райвиконкому. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 16 квiтня 1933 
року ухвалено постанову про вислання за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАВЦОВА Валентина Давидiвна, 1923 р. 
народження, с. Скородна Маркiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в с. Кризьке 
Маркiвського р-ну, колгоспниця к-пу "13 рокiв 
Жовтня". Арештована 16 березня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 квiтня 
1943 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнена. Реабiлiтована у 1943 роцi.  
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КРАВЦОВА-ПОЛIЩУК Галина Сергiївна, 
1919 р. народження, м. Новоград-Волинський 
Житомирської обл., українка, освiта середня. 
Проживала в смт Новоайдар, завiдуюча школою. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 вересня 
1943 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.  

КРАВЦОВА Дар'я Никифорiвна, 1897 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в с. 
Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, колгоспниця к-пу 
"Хлiбороб". Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 18 вересня 1943 року вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1992 роцi.  

КРАВЦОВА Катерина Андрiївна, 1906 р. 
народження, с. Новоселiвка Перевальського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Луганську, робiтниця м'ясокомбiнату. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 20 
жовтня 1944 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1991 роцi.  

КРАВЦОВА Надiя Назарiвна, 1914 р. 
народження, с. Родiонiвка Ямського р-ну Донецької 
обл., українка, освiта початкова. Проживала в с. 
Верхньокам'янка Попаснянського р-ну, 
колгоспниця к-пу "Бiльшовицький штурм". 
Вiйськовим трибуналом 230 стрiлецької дивiзiї 22 
сiчня 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.  

КРАВЦОВА Олександра Василiвна, 1926 р. 
народження, с-ще зал.ст. Студене, Должанський р-н 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта н/середня. Проживала в м. Брянка, без 
певних занять. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької обл. 19 липня 1943 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1993 роцi.  

КРАВЦОВА Парасковiя Несторiвна, 1920 р. 
народження, с. Танюшiвка Новопсковського р-ну, 
українка, освiта середня. Проживала в Танюшiвцi, 
фельдшер медпункту. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 17 червня 1944 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.  

КРАВЧЕНКО Андрiй Андрiйович, 1918 р. 
народження, с. Сiвки Михайло-Коцюбинського р-
ну Чернiгiвської обл., українець, освiта н/вища. 
Проживав у с. Євсуг Бiловодського р-ну, вчитель 
сiльської школи. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1944 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КРАВЧЕНКО Андрiй Васильович, 1885 р. 
народження, с. Хороше Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Хорошому, селянин-одноосiбник. Арештований 10 
березня 1931 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 28 червня 1931 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРАВЧЕНКО Варвара Євдокимiвна, 1901 
р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Мiлуватцi, 
домогосподарка. Репресована двiчi. Спецколегiєю 
Донецького обласного суду 3 сiчня 1935 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. 18 вересня 
1944 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована вiдповiдно у 1990 i 1989 роках. 

КРАВЧЕНКО Василь Максимович, 1891 р. 
народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 26 квiтня 1933 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАВЧЕНКО Василь Петрович, 1911 р. 
народження, с. Климiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Климiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР від 26 квiтня 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КРАВЧЕНКО Василь Тимофiйович, 1929 р. 
народження, смт Верхнiй Нагольчик 
Антрацитiвської мiськради, українець, 
неписьменний. Проживав у смт Крiпенський 
Антрацитiвської мiськради, не працював. 
Арештований 17 квiтня 1942 року за 
звинуваченням у шпигунствi. 23 квiтня 1942 року 
справу припинено за малолiтнiстю 
звинувачуваного, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРАВЧЕНКО Вiра Iванiвна, 1898 р. 
народження, м. Рига, Латвiя, латишка, освiта 
середня. Проживала в м. Рубiжне, вчителька СШ № 
2. Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 
листопада 1938 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1958 роцi.  

КРАВЧЕНКО Вiссарiон Максимович, 1902 
р. народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 16 квiтня 1933 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАВЧЕНКО Володимир Сергiйович, 1909 
р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, 
швець артiлi "Комунар". Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 31 березня 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КРАВЧЕНКО Гарасим Омелянович, 1883 
р. народження, с. Iллiрiя Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Перевальську, муляр будiвельного вiддiлу тресту 
"Ворошиловвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КРАВЧЕНКО Григорiй Андрiйович, 1921 р. 
народження, с. Сiвки Михайло-Коцюбинського р-
ну Чернiгiвської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у с. Євсуг Бiловодського р-ну, школяр. 
Луганським обласним судом 4 квiтня 1941 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КРАВЧЕНКО Денис Лазарович, 1877 р. 
народження, с. Орiхове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в 
Орiховому, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 10 травня 1931 
року ухвалено постанову про вислання за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАВЧЕНКО Дмитро Васильович, 1892 р. 
народження, с. Новоолександрiвка Бобринецького 
р-ну Кiровоградської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Красний Луч, електрик 
шахти № 4-бiс. Арештований 8 серпня 1932 року за 
звинуваченням у шкiдництвi. Рiшення у справi 
немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРАВЧЕНКО Дмитро Тихонович, 1906 р. 
народження, с. Уразово Уразовського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Лисичанську, 
електрослюсар "Донбасводтресту". Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 
роцi.  

КРАВЧЕНКО Єфросинiя Iванiвна, вона ж 
БРАГУНЦОВА Василиса Свиридiвна, 1918 р. 
народження, смт Новоайдар, українка, освiта 
початкова. Без певного мiсця проживання i роботи. 
Арештована 6 березня 1944 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 22 грудня 
1944 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована 
у 1944 роцi.  

КРАВЧЕНКО Iван Данилович, 1925 р. 
народження, с. Пристине Кремiнського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у Пристиному, 
колгоспник к-пу iм. Артема. Вiйськовим 
трибуналом 3 ударної армiї 18 червня 1948 року 
засуджений до 25 р. позбавлення волi. 20 квiтня 
1955 року Верховним судом СРСР мiру покарання 
знижено до 7 р.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КРАВЧЕНКО Iван Кирилович, 1913 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Боровеньках, колгоспник к-пу "Червоний 
хлiбороб". Арештований 9 серпня 1931 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 9 листопада 1931 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1931 роцi.  

КРАВЧЕНКО Iван Харитонович, 1902 р. 
народження, с. Новомиколаївка Новобузького р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, вагоновод трамвая. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.  

КРАВЧЕНКО Iлля Семенович, 1900 р. 
народження, с. Березiвське Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Березiвському, робiтник шахти № 100, м. Кiровськ. 
Арештований 4 лютого 1942 року за звинуваченням 
у спробi здiйснення теракту. У зв'язку з воєнним 
станом справа не розглядалася, а пiзнiше 
звинувачуваний не був виявлений. 21 вересня 1950 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1950 роцi.  

КРАВЧЕНКО Карпо Олексiйович, 1882 р. 
народження, с. Нижньопокровка Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, табельник цеху № 7 хiмкомбiнату. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.  

КРАВЧЕНКО Костянтин Лазарович, 1896 
р. народження, с. Орiхове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Золоте 
Первомайської мiськради, вибiйник шахти № 29 
"Золоте". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу 37 армiї 9 травня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КРАВЧЕНКО Кузьма Миколайович, 1899 
р. народження, с. Уразово Уразовського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Гiрське 
Первомайської мiськради, завiдуючий базою 
торговельної контори № 9. Вiйськовим трибуналом 
261 стрiлецької дивiзiї 22 сiчня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 31 сiчня 
1942 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КРАВЧЕНКО Лаврентiй Iванович, 1879 р. 
народження, с. Врадiївка Великоврадiївського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Первомайську, сторож контори 
змiшторгу. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 16 липня 1940 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАВЧЕНКО Лука Петрович, 1894 р. 
народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 202 запасного стрiлецького полку. 
Вiйськовим трибуналом Захiдного фронту 26 
грудня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1997 роцi.  

КРАВЧЕНКО Марiя Єгорiвна, 1915 р. 
народження, м. Первомайськ, українка, освiта 
початкова. Проживала у смт Бiлолуцьк 
Новопсковського р-ну, робiтниця радгоспу 
"Краснопiлля". Вiйськовим трибуналом 176 
стрiлецької дивiзiї 13 липня 1942 року засуджена до 
6 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1991 роцi.  

КРАВЧЕНКО Марiя Петрiвна, 1911 р. 
народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, 
українка, освiта початкова. Проживала в Привiллi, 
робiтниця шахти № 1-3. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 1 квiтня 1946 року ухвалено постанову 
про вислання за межi України як члена сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини.  Реабiлiтована у 1994 роцi.  
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КРАВЧЕНКО Марiя Федотiвна, 1914 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала у 
Новомикiльському, не працювала. Луганським 
обласним судом 9 липня 1951 року засуджена до 25 
р. позбавлення волi. 29 сiчня 1955 року Верховним 
судом УРСР мiру покарання знижено до 10 р. 
Реабiлiтована у 1989 роцi.  

КРАВЧЕНКО Марко Григорович, 1912 р. 
народження, с. Благiвка Ровенькiвської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Благiвцi, 
не працював. Луганським обласним судом 24 
лютого 1941 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КРАВЧЕНКО Микола Iванович, 1911 р. 
народження, с. Макiївка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
командир взводу кавалерiйського ескадрону 2 
кавалерiйської дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 15 
стрiлецького корпусу 4 серпня 1935 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1963 роцi.  

КРАВЧЕНКО Микола Прокопович, 1907 р. 
народження, м. Лозова Харкiвської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у с-щi зал.ст. 
Свiтланове Пiвнiчно-Донецької залiзницi, черговий 
по станцiї. Арештований 7 серпня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до антирадянськiй 
органiзацiї. 19 грудня 1938 року виправданий 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi. 
Реабiлiтований у 1938 роцi.  

КРАВЧЕНКО Мотрона Петрiвна, 1915 р. 
народження, с. Перелiсянка Городницького р-ну 
Житомирської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в с. Iллiрiя Лутугинського р-ну, 
домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 22 квiтня 1944 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України як члена сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини.  Реабiлiтована у 1991 роцi.  

КРАВЧЕНКО Надiя Iванiвна, 1924 р. 
народження, с. Родiонiвка Ямського р-ну Донецької 
обл., українка, освiта н/середня. Проживала в м. 
Старобiльську, кухонна робiтниця їдальнi депо 
Старобiльськ. Арештована 9 травня 1943 року за 
звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької 
розвiдки. 2 липня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КРАВЧЕНКО Олександр Панасович, 1891 
р. народження, м. Брянка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Брянцi, iнвалiд 2-ї групи. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 23 квiтня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КРАВЧЕНКО Олександра Кирилiвна, 1919 
р. народження, с. Межирiч Канiвського р-ну 
Київської обл., українка, освiта н/середня. 
Проживала в м. Стахановi, техсекретар промартiлi 
"За п'ятирiчку". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 6 жовтня 1945 року засуджена до 6 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1993 роцi.  

КРАВЧЕНКО Олексiй Федорович, 1902 р. 
народження, с. Грибуваха Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Грибувасi, колгоспник к-пу iм. Ульянова. 
Арештований 6 березня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 7 травня 1943 року справу припинено за 
смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРАВЧЕНКО Павло Євдокимович, 1897 р. 
народження, смт Комишуваха Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Комишувасi, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 23 листопада 1930 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАВЧЕНКО Павло Максимович, 1899 р. 
народження, с. Грибуваха Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Свердловську, 
не працював. Луганським обласним судом 21 
березня 1941 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КРАВЧЕНКО Петро Антонович, 1914 р. 
народження, м. Перевальськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у с-щi Вiльхове Станично-
Луганського р-ну, начальник. Арештований 18 
квiтня 1946 року за звинуваченням у.зрадництвi 
радянських громадян в перiод окупацiї. 13 серпня 
1946 року виправданий Вiйськовим трибуналом 
вiйськ МВС Луганської обл. Реабiлiтований у 1946 
роцi.  

КРАВЧЕНКО Петро Степанович, 1889 р. 
народження, с. Жилiно Михайловського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець. 
Проживав у смт Новопсков, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 26 квiтня 1933 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАВЧЕНКО Петро Юхимович, 1898 р. 
народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бараникiвцi, тесляр к-пу iм. Блюхера. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 березня 
1938 року. Реабiлiтований у 1965 роцi.  

КРАВЧЕНКО Пилип Федорович, 1906 р. 
народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-
ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, командир вiддiлення 844 
полку. Вiйськовим трибуналом 267 стрiлецької 
дивiзiї 15 квiтня 1943 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРАВЧЕНКО Прокопiй Андрiйович, 1912 
р. народження, с. Хороше Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
робiтник шахти "Краснопiлля". "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 22 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.    
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КРАВЧЕНКО Семен Романович, 1913 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 685 окремого саперного батальйону. 
Вiйськовим трибуналом 393 стрiлецької дивiзiї 5 
сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 12 сiчня 1942 року. Реабiлiтований у 
1991 роцi.  

КРАВЧЕНКО Сергiй Iванович, 1887 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 10 березня 1933 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАВЧЕНКО Софрон Федорович, 1887 р. 
народження, смт Ящикове Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КРАВЧЕНКО Степан Євтiйович, 1875 р. 
народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, техпрацiвник педагогiчного iнституту. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КРАВЧЕНКО Тимофiй Орестович, 1909 р. 
народження, с. Iллiрiя Лутугинського р-ну, 
українець, неписьменний. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 80 окремого зенiтно-артилерiйського 
дивiзiону. Вiйськовим трибуналом 65 армiї 23 
грудня 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 4 сiчня 1943 року. Реабiлiтований у 1993 
роцi.  

КРАВЧЕНКО Тихiн Охрiмович, 1887 р. 
народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 28 квiтня 1933 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КРАВЧЕНКО Федiр Олексiйович, 1896 р. 
народження, с. Родiонiвка Артемiвського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у кол.с. Чубарiвка Попаснянського р-ну, 
завгосп к-пу "13-рiччя Жовтня". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КРАВЧЕНКО Федот Трохимович, 1889 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новомикiльському, без певних занять. Луганським 
обласним судом 18 липня 1946 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КРАВЧЕНКО Якiв Офонович, 1914 р. 
народження, с. Самотiївка Краснопiльського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, люковий коксових печей 
коксохiмiчного з-ду. Арештований 4 червня 1936 
року за звинуваченням у шкiдництвi. 12 серпня 
1936 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

КРАВЧУК Адольф Михайлович, 1886 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, робiтник шахти № 1-бiс. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КРАВЧУК Василь Карпович, 1918 р. 
народження, с. Стрибiж Пулинського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Ясинiвка Троїцького р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Блюхера. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАВЧУК Григорiй Сидорович, 1907 р. 
народження, с. Дiгтiв Володимир-Волинського р-ну 
Волинської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник тресту 
"Кавелектромонтаж". Луганським обласним судом 
28 лютого 1946 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КРАВЧУК Домна Тихонiвна, 1898 р. 
народження, м. Брянка, росiянка, освiта початкова. 
Проживала у Брянцi, домогосподарка. Арештована 
19 листопада 1937 року як член сiм'ї репресованого 
за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 20 березня 
1938 року справу припинено, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КРАВЧУК Iван Тимофiйович, 1899 р. 
народження, с. Клинини Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Бондарiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Красiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КРАВЧУК Микита Григорович, 1905 р. 
народження, с. Слобiдка Коростишiвського р-ну 
Житомирської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, виконроб 
будмонтажного управлiння № 3. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 5 вересня 
1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КРАВЧУК Павло Мусiйович, 1899 р. 
народження, с. Улашанiвка Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, тесляр к-пу iм. Бiрюкова. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 28 сiчня 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАВЧУК Парасковiя Павлiвна, 1887 р. 
народження, кол.х. Мiзюринцi, Кременецький повiт 
Волинської губернiї, українка, неписьменна. 
Проживала в м. Луганську, домогосподарка. 
Арештована 20 жовтня 1937 року як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 21 жовтня 1937 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 
1937 роцi.  
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КРАВЧУК Петро Васильович, 1882 р. 
народження, с. Малi Загайцi Кременецького повiту 
Волинської губернiї, українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Станично-Луганське, робiтник 
Луганського з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1956 роцi.  

КРАВЧУК Станiслав Тимофiйович, 1908 р. 
народження, с. Клинини Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Бондарiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Красiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КРАВЧУК Тимофiй Михайлович, 1871 р. 
народження, с. Клинини Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с. Бондарiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Красiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КРАДIНОВ (КРАДЕНОВ) Iван Антонович, 
1893 р. народження, м. Красний Сулiн Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Штерiвка 
Краснолуцької мiськради, вагар тресту 
"Краснолучвугiлля". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
МВС Луганської обл. 26 листопада 1948 року 
засуджений до 25 р. позбавлення волi. 2 листопада 
1954 року Вiйськовим трибуналом Київського 
вiйськового округу мiру покарання знижено до 6 р. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КРАЙНЄВ Гнат Микитович, 1893 р. 
народження, с. Занiно, Тульська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта н/вища.  Член ВКП(б) у 
1911-1937 рр.Проживав у м. Алчевську, директор 
металургiйного з-ду iм. Ворошилова. Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР 8 вересня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 9 
вересня 1937 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.  

КРАЙНЄВА Лiдiя Iванiвна, 1905 р. 
народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, 
росiянка, освiта початкова.  Член ВКП(б) у 1927-
1937 рр. Проживала в м. Алчевську, 
домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 16 грудня 1937 року засуджена до 8 р. 
позбавлення волi як дружина репресованого за 
звинуваченням у приналежностi до троцькiстсько-
терористичної органiзацiї. Реабiлiтована у 1956 
роцi.  

КРАЙНИК Петро Григорович, 1893 р. 
народження, с. Сухинiвка Кобеляцького р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, 
робiтник зал.ст. Родакове. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1957 
роцi.  

КРАЙНIЙ Олександр Iванович, 1911 р. 
народження, м. Алчевськ, українець, освiта 
початкова. Проживав в Алчевську, робiтник 8-го 
будтресту. Арештований 23 грудня 1930 року за 
звинуваченням у намiрi здiйснити диверсiйний акт. 
7 березня 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРАЙНIЙ Федiр Андрiйович, 1894 р. 
народження, м. Алчевськ, українець, освiта 
початкова. Проживав в Алчевську, слюсар 
автогаража 8-го будтресту. Арештований 26 сiчня 
1931 року за звинуваченням у шпигунствi. 20 
квiтня 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРАЙНЮК Петро Якович, 1904 р. 
народження, кол.с. Новодеркул Данилiвської 
сiльради Бiловодського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, кранiвник з-
ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 27 
жовтня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 5 грудня 1942 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1971 роцi.  

КРАЙЧИНСЬКА Михайлина Iванiвна, 
1880 р. народження, с. Хотень Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., полька, неписьменна. Проживала в 
с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, колгоспниця 
к-пу "Сталiнський заклик". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року засуджена до 
розстрiлу. Реабiлiтована у 1989 роцi.  

КРАЙЧИНСЬКИЙ Роман Адамович, 1904 
р. народження, с. Хотень Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с. Кононiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу 
"Ленiнський шлях". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КРАКОВ Михайло Якович, 1879 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
єврей, освiта початкова. Проживав у смт Тошкiвка 
Первомайської мiськради, завiдуючий лiсним 
складом тресту "Первомайськвугiлля". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 20 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КРАКОВСЬКИЙ Євген Федосiйович, 1898 
р. народження, с. Пiдвисоке Пiдвисоцького р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, головний бухгалтер 
шахти № 1-бiс iм. "Известий". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi. 21 березня 1940 року 
постановою УНКВС по Луганськiй обл. вирок 
скасовано, справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРАКОВСЬКИЙ Станiслав Мар'янович, 
1906 р. народження, с. Пiдвисоке Пiдвисоцького р-
ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, бухгалтер 
рудоремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КРАМАР Анна Iллiвна, 1902 р. народження, 
с.Соломна Сатанiвського р-ну Вiнницької обл., 
полька, неписьменна. Проживала в с. Литвинiвка 
Бiловодського р-ну, колгоспниця к-пу "Нове 
життя". Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 
грудня 1937 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1966 роцi.  

КРАМАРЕВ Михайло Дмитрович, 1903 р. 
народження, с. Смолянинове Новоайдарського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Старобiльську, бухгалтер планово-фiнансового 
вiддiлу окружного земельного управлiння. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до 15 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.   

КРАМАРЕВА Єфросинiя Макарiвна, 1900 
р. народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Старобiльську, не працювала. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 31 липня 
1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.    

КРАМАРЕВА Зiнаїда Петрiвна, 1905 р. 
народження, ст-ця Єланська Вешенського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта н/середня. Проживала в м. Старобiльську, 
прачка дитячих ясел. Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 21 червня 1938 року 
пiддана гласному нагляду строком на 2 р. як член 
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КРАМАРЕНКО Володимир Якович, 1895 р. 
народження, м. Харкiв, українець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Луганську, директор хiмфармзаводу. 
Арештований 18 лютого 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 31 серпня 1943 року справу припинено 
за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.   

КРАМАРЕНКО Микола Iванович, 1919 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 98 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 64 
стрiлецької дивiзiї вiйськ МВС 16 квiтня 1946 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

КРАМАРЕНКО Михайло Iванович, 1889 р. 
народження, Одеська обл., українець, освiта вища. 
Проживав у м. Старобiльську, викладач 
педагогiчного училища. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КРАМАРЕНКО Олександр Львович, 1889 
(1899) р. народження, смт Мирна Долина 
Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Мирнiй Долинi, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР від 8 сiчня 1931 року 
висланий на 3 р. за межi України. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1989 i 1956 роках. 

КРАМАРЕНКО Петро (Семен) 
Мойсейович, 1877 р. народження, с. Петрiвка 
Новотроїцького р-ну Днiпропетровської обл., 
українець. Проживав у м. Стахановi, машинiст 
вентилятора шахти iм. Сталiна. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КРАМАРЕНКО Петро Павлович, 1893 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, без певного 
мiсця роботи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
25 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КРАМАРЕНКО Пилип Онуфрiйович, 1903 
р. народження, с. Березань Баришiвського р-ну 
Київської обл., українець, освiта середня. Проживав 
у с. Троїцьке Попаснянського р-ну, шкiльний 
учитель. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 30 квiтня 1933 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КРАМАРЕНКО Тимофiй Якович, 1899 р. 
народження, с. Вергулiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вергулiвцi, слюсар зал.ст. Дебальцеве. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 26 лютого 1930 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КРАМАРЕНКО Федiр Андрiйович, 1894 р. 
народження, с. Княжеве Павловського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у с. Тепле Станично-
Луганського р-ну, грабар 4-го виконробського 
пункту 10-ї буддiльницi. Лiнiйним судом залiзницi 
Москва-Донбас 22 червня 1938 року засуджений до 
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.   

КРАМАРЕНКО Якiв Михайлович, 1905 р. 
народження, м. Алчевськ, росiянин, освiта вища.  
На час арешту член ВКП(б). Вiйськовослужбовець, 
вiйськтехнiк 1 рангу. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 10 вересня 1941 року засуджений до 8 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

КРАМАРОВ Сергiй Федорович, 1903 р. 
народження, с. Дубовiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Дубовiвцi, 
бригадир к-пу iм. Ленiна. Арештований 25 червня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 21 серпня 1942 року з-пiд варти звiльнений 
за iнвалiднiстю. 13 жовтня 1948 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРАМИЧ Володимир Гаврилович, 1907 р. 
народження, м. Кiровськ, поляк, освiта початкова. 
Проживав у Кiровську, машинiст паровоза пiд'їзних 
колiй тресту "Кiроввугiлля". Арештований 21 сiчня 
1938 року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй 
дiяльностi. 28 лютого 1938 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КРАМИЧ Макар Йосипович, 1881 р. 
народження, Польща, росiянин, освiта початкова.  
Член ВКП(б) у 1926-1937 рр.Проживав у м. 
Стахановi, десятник шахти iм. Iллiча. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    
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КРАММ Володимир Олександрович, 1900 
р. народження, Польща, нiмець, освiта вища. 
Проживав у м. Луганську, начальник стальцеху з-
ду iм. Жовтневої революцiї. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

КРАМПIТЦ (КРАМПIЦ) Венiамiн 
Вiльгельмович, 1908 р. народження, с. Переможне 
Новоайдарського р-ну, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у Переможному, колгоспник к-пу iм. К. 
Лiбкнехта. Луганським обласним судом 15 квiтня 
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КРАМПIТЦ (КРАМПIЦ) Гельмут 
Вiльгельмович, 1913 р. народження, с. Переможне 
Новоайдарського р-ну, нiмець, освiта н/вища. 
Проживав у Переможному, шкiльний учитель. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.    

КРАМСЬКОЙ Iван Михайлович, 1912 р. 
народження, с. Зоріно Обоянського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, вибiйник 
шахти iм. Iллiча. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

КРАНЦБЕРГ Еммануїл Юлiанович, 1907 р. 
народження, м. Київ, єврей, освiта вища. На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, 
заступник головного металурга з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
10 січня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

КРАПИВIН Матвiй Гнатович, 1886 р. 
народження, х. Водянський, Нижньочирський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, робiтник шахти № 8-9. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

КРАПИВIН Тихон Савелiйович, 1876 р. 
народження, с. Старотомниково Моршанського р-
ну Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Ровеньки, десятник пивзаводу. Донецьким 
обласним судом 26 сiчня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. 7 березня 1937 року 
Верховним судом УРСР строк покарання знижено 
до 7 р. Реабiлiтований у 1995 роцi.   

КРАПИВНИЦЬКИЙ Федiр Григорович, 
1909 р. народження, Вiнницька обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
пожежник воєнiзованої пожежної колони № 19. 
Вiйськовим трибуналом прикордонної охорони 
УРСР 27 квiтня 1935 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.   

КРАПИВЦЕВ Никанор Касянович, 1877 р. 
народження, с. Сухе Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Сухому, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 31 сiчня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КРАПИВЧЕНКО Олександр Феофанович, 
1907 р. народження, смт Новоолександрiвка 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, монтер шахти № 3-бiс. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

КРАПЧИТОВ Андрiй Юхимович, 1915 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. 
Проживав у с. Осинове Новопсковського р-ну, 
шкiльний учитель. 6 липня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськової частини 1080 засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КРАПЧИТОВ Iван Семенович, 1905 р. 
народження, м. Стаханов, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Краснодонi, бухгалтер тресту 
"Краснодонвугiлля". Арештований 31 липня 1938 
року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй 
дiяльностi. 21 вересня 1938 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

КРАСАВIН Iлля Iллiч, 1926 р. народження, 
м. Попасна, росiянин, освiта н/середня. Проживав 
за місцем народження, учень. Вiйськовим 
трибуналом 37 армiї 28 сiчня 1943 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Військовою колегією 
Верховного суду СРСР 3 грудня 1947 року міру 
покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1993 
роцi.  

КРАСИК Петро Якимович, 1885 р. 
народження, с. Новопреображенне Сватiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новопреображенному, не працював. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 12 лютого 1944 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КРАСИКОВ Григорiй Якович, 1893 р. 
народження, с. Кубишки Валуйського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
443 батальйону аеродромного обслуговування. 
Вiйськовим трибуналом 34 району авiацiйного 
базування 11 листопада 1942 року засуджений до 
розстрiлу. 28 листопада 1942 року Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчного угруповання Закавказького 
фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

КРАСИЛЬНИКОВ Лев Федорович, 1911 р. 
народження, м. Жмеринка Вiнницької обл., 
українець, освiта середня. Проживав у с. Тепле 
Станично-Луганського р-ну, уповноважений 
Мiнiстерства заготiвель УРСР. Арештований 12 
квiтня 1943 року за звинуваченням у 
спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 28 
квiтня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КРАСIН Микола Михайлович, 1928 р. 
народження, м. Антрацит, українець, освiта 
початкова. Проживав в Антрацитi, школяр. 
Арештований 20 сiчня 1941 року за звинуваченням 
у зрадi Батькiвщини. 21 лютого 1942 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   
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КРАСIН Михайло Микитович, 1897 р. 
народження, с-ще Ялтушкiв Кам'янець-
Подiльського р-ну Вiнницької обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, сторож 
хлiбозаводу. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
26 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi. 

КРАСIНА Антонiна Василiвна, 1899 р. 
народження, с. Нагорянка Чорткiвського р-ну 
Тернопiльської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Антрацитi, домогосподарка. 
Луганським обласним судом 31 серпня 1950 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1990 роцi.    

КРАСНИЙ Iван Сидорович, 1882 р. 
народження, м. Слов'янськ Донецької обл., 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Лисичанську, без певних занять. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

КРАСНИКОВ Артем Iванович, 1900 р. 
народження, с. Дронiвка Грайворонського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Новодачне 
Слов'яносербського р-ну, бригадир радгоспу 
"Переможець". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 29 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

КРАСНИКОВ Пантелеймон Єгорович, 1917 
р. народження, с. Руськi Журавки 
Верхньомамонського р-ну Воронезької обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Ящикове Перевальського р-ну, 
прибиральник породи шахти № 9. Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 18 березня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.   

КРАСНОБАЄВ Андрiй Олексiйович, 1913 
р. народження, с. Степанiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 4 окремого батальйону зв'язку. Вiйськовим 
трибуналом 128 окремої стрiлецької бригади 27 
липня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.   

КРАСНОБАЄВ Василь Семенович, 1908 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мiусинську, баянiст пiонертабору "Штердрес". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.   

КРАСНОБАЄВ Вiталiй Кузьмич, 1918 р. 
народження, с. Степанiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у с-щi 
Софiївка Перевальського р-ну, не працював. 
Арештований 22 листопада 1941 року за пiдозрою у 
приналежностi до агентури нiмецької розвiдки. 14 
грудня 1941 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРАСНОБАЙ Петро Йосипович, 1924 р. 
народження, смт Ломуватка Брянкiвської 
мiськради, українець, освiта середня. Проживав у м. 
Ломоносов Ленiнградської обл., Росiйська 
Федерацiя, курсант Ленiнградського морехідного 
училища. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС 
Луганської обл. 7 березня 1950 року засуджений до 
25 р. позбавлення волi. 14 травня 1955 року 
Вiйськовим трибуналом Бiломорського вiйськового 
округу мiру покарання знижено до 5 р. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

КРАСНОБАЙ Семен Iванович, 1883 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Софiївський Краснолуцької мiськради, 
крiпильник шахти № 21. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 20 лютого 1934 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.   

КРАСНОБАЙ Якiв Григорович, 1874 (1878) 
р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мiусинську, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 12 квiтня 1930 року висланий на 3 р. 
за межi України. Арештований 1 вересня 1937 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 
Рiшення у справi немає. Реабiлiтований вiдповiдно 
у 1992 i 1995 роках. 

КРАСНОВ Василь Семенович, 1872 р. 
народження, с. Кружилiвка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Кружилiвцi, робiтник зал.ст. Верхньодуванна. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 28 
лютого 1930 року ухвалено постанову про вислання 
за межi України. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КРАСНОВ Вiссарiон Iванович, 1884 р. 
народження, х. Петровський, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у смт Петрiвка Станично-
Луганського р-ну, служитель релiгiйного культу. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 16 
серпня 1929 року ухвалено постанову про вислання 
за межi України. Реабiлiтований у 1995 роцi.   

КРАСНОВ Володимир Панасович, 1907 р. 
народження, х. Стара Станиця, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
вибiйник шахти мiсцевпрому. Арештований 18 
квiтня 1943 року за звинуваченням у зв'язках з 
нiмецькою жандармерiєю та гестапо. 31 травня 
1943 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРАСНОВ Георгiй Iванович, 1914 р. 
народження, х. Платово, Шахтинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/середня. Проживав у смт Пролетарський 
Ровенькiвської мiськради, начальник служби 
вентиляцiї шахти "Новодружеська". Арештований 
15 грудня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 24 травня 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.    
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КРАСНОВ Iван Руфович, 1897 р. 
народження, х. Караїчев, Глубокинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Iзварине 
Краснодонської мiськради, касир зал.ст. Iзварине. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
31 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

КРАСНОВ Iван Федорович, 1921 р. 
народження, с. Пиховка Глубокинського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/середня. Проживав у м. Луганську, кресляр 
з-ду № 60. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 
квiтня 1942 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1972 роцi.    

КРАСНОВ Костянтин Григорович, 1898 р. 
народження, м. Краснодон, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Краснодонi, без певних 
занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАСНОВ Михайло Григорович, 1893 р. 
народження, с. Глухово, Нижегородська губернiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, кравець-кустар. Арештований 28 жовтня 1930 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 2 сiчня 1931 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.  

КРАСНОВ Михайло Iванович, 1884 р. 
народження, с. Малий Суходiл Краснодонського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, кучер кiнного двору тресту 
"Краснодонвугiлля". Арештований 24 листопада 
1937 року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй 
агiтацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 
1995 роцi.   

КРАСНОВ Тихон Васильович, 1892 р. 
народження, х. Макар'єв, Глубокинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Iзварине 
Краснодонської мiськради, коваль шахти № 8. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КРАСНОВ Федiр Григорович, 1907 р. 
народження, м. Красний Луч, росiянин, освiта 
н/середня. Проживав у Красному Лучi, не 
працював. Арештований 20 листопада 1930 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 2 сiчня 1931 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.  

КРАСНОВА Дар'я Олексiївна, 1902 р. 
народження, м. Луганськ, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в Луганську, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 10 сiчня 1942 року 
засуджена до розстрiлу. Вирок виконано 17 лютого 
1942 року. Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КРАСНОВСЬКИЙ Михайло Федорович, 
1892 р. народження, Польща, росiянин, освiта 
н/середня. Проживав у м. Луганську, касир 
багажної каси зал.ст. Луганськ. Репресований двiчi. 
Арештований 2 листопада 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14 грудня 
1935 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 30 грудня 
1937 року Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1961 роках.   

КРАСНОГЛАЗОВ Iван Юхимович, 1888 р. 
народження, х. Дев'яткiн, Серафимовицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Хрустальне Краснолуцької мiськради, возiй їдальнi 
шахти № 7-8. Донецьким обласним судом 15 
червня 1935 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КРАСНОДЕМСЬКИЙ Федiр Семенович, 
1893 р. народження, Польща, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, швець-кустар. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.  

КРАСНОЖЕНОВА Марiя Тимофiївна, 
1924 р. народження, с. Радченське Радченського р-
ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта середня. Проживала в м. Луганську, 
мiлiцiонер 5-го мiського вiддiлення мiлiцiї. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 6 грудня 1944 року засуджена  до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1991 роцi.  

КРАСНОКУТСЬКА Агрипина (Аграфена) 
Михайлiвна, 1888 р. народження, м. Мiусинськ 
Краснолуцької мiськради, українка, освiта 
початкова. Проживала в Мiусинську, 
домогосподарка. Арештована 25 лютого 1942 року 
за звинуваченням в антирадянських 
висловлюваннях. У зв'язку з воєнним станом 
етапована углиб країни, де пiзнiше не виявлена. 4 
березня 1949 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1994 
роцi.  

КРАСНОКУТСЬКИЙ Павло 
Аполлiнарiйович, 1882 р. народження, с. 
Новоспаське Приазовського р-ну Запорiзької обл., 
українець, освiта середня. Проживав у с. Кримське 
Слов'яносербського р-ну, заготiвельник 
райзаготконтори. Арештований 27 квiтня 1942 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30 
травня 1942 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  
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КРАСНОКУТСЬКИЙ Тимофiй Гнатович, 
1883 р. народження, смт Хрустальне Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Хрустальному, десятник кiнного двору шахти № 5-
7. Репресований двiчi. Арештований 19 лютого 
1934 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 7 травня 1934 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. 14 сiчня 1942 року арештований за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 
з воєнним станом етапований углиб країни. 7 
березня 1949 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у 1934 i 1994 
роках. 

КРАСНОНОСОВ (КРАСНОНОС) 
Пантелiй Олександрович, 1904 р. народження, с. 
Писарiвка Новопсковського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Писарiвцi, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 31 
серпня 1932 року висланий на 3 р. за межi України. 
9 вересня 1938 року Особливою "трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1989 i 1961 роках. 

КРАСНОНОСОВ Тимофiй Мусiйович, 1882 
р. народження, смт Новопсков, українець, освiта 
початкова. Проживав у Новопсковi, тесляр к-пу iм. 
Куйбишева. Луганським обласним судом  19 
вересня 1939 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРАСНОПОЛЬСЬКИЙ Володимир 
Арсентiйович, 1862 р. народження, с. Маринiвка 
Марiупольського р-ну Донецької обл., росiянин, 
освiта середня. Проживав у с. Комишне Станично-
Луганського р-ну, служитель релiгiйного культу. 
Арештований 25 вересня 1937 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРАСНОПОЛЬСЬКИЙ Григорiй 
Васильович, 1890 р. народження, с. Дмитрiвка 
Острогозького р-ну Воронезької обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, вiзник-приватник. Арештований 3 
березня 1938 року за звинуваченням у шпигунствi. 
21 травня 1938 року справу припинено за 
недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРАСНОПОЛЬСЬКИЙ Франц 
Iполитович, 1896 р. народження, с. Новий Завод 
Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав на кол.х. Василiвка 
Лиманської сiльради Старобiльського р-ну, столяр 
школи глухонiмих. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КРАСНОЧОБОТЬКО Iван Павлович, 1921 
р. народження, с. Червона Буда Корюкiвського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацитi, робiтник шахти № 3-4. 
Луганським обласним судом 20 травня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КРАСНОШЛИК Iван Омелянович, 1911 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1594 
окремого саперного батальйону 25 саперної 
бригади. Вiйськовим трибуналом 9 армiї 6 жовтня 
1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 жовтня 1942 року. Реабiлiтований у 
1997 роцi.  

КРАСНОШТАТОВ Iван Прокопович, 1907 
р. народження, с. Смолянинове Новоайдарського р-
ну, українець, освiта початкова.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав у м. Стахановi, електрик 
коксохiмзаводу. Арештований 3 липня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 
з воєнним станом етапований до м. Туапсе, 
Росiйська Федерацiя, де був мобiлiзований до лав 
Червоної Армiї. 25 грудня 1945 року справу 
припинено. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРАСНОЩОКОВ Євген Володимирович, 
1904 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Лутугине, машинiст 
паровоза депо Луганськ. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 3 сiчня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАСНОЩОКОВА Арiада Гаврилiвна, 
1921 р. народження, м. Луганськ, українка, освiта 
середня. Проживала в Луганську, не працювала. 
Арештована 18 лютого  1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 22 квiтня 1943 року справу припинено 
за недостатністю матеріалів для притягнення до 
суду, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 
роцi.  

КРАСНЯЄВ Iван Миколайович, 1898 р. 
народження, х. Перелазовський, Перелазовський р-
н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, комiрник тресту "Донбасантрацит". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 22 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1967 
роцi.  

КРАСНЯНСЬКА Тетяна Федорiвна, 1913 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в Успенцi, не 
працювала. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 13 травня 1944 року вислана за 
межi України як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована 
у 1991 роцi.  

КРАСНЯНСЬКИЙ Iван Iванович, 1907 р. 
народження, м. Краснодон, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Успенка Лутугинського 
р-ну, вибiйник шахти "Пiвденна". Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 4 грудня 1941 
року засуджений до розстрiлу. Страчений 17 грудня 
1941 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КРАСНЯНСЬКИЙ Марко Тихонович, 1904 
р. народження, с. Донцiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 832 артилерiйського полку. Вiйськовим 
трибуналом 266 стрiлецької дивiзiї 15 жовтня 1943 
року засуджений до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.  
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КРАСНЯНСЬКИЙ Михайло Маркович, 
1875 р. народження, с. Благовiщенка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Благовiщенцi, селянин-одноосiбник. 
Арештований 18 квiтня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 липня 
1932 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРАСНЯНСЬКИЙ Олександр 
Михайлович, 1902 р. народження, с. Благовiщенка 
Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Арештований 30 серпня 1930 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 6 вересня 1930 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1930 i 1989 роках. 

КРАСНЯНСЬКИЙ Олександр Тарасович, 
1906 р. народження, с. Благовiщенка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Благовiщенцi, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 28 лютого 1931 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi умовно. 2 серпня 1943 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. засуджений до 10 р. позбавлення волi. 9 серпня 
1946 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР вирок скасовано, справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у 1990 
i 1946 роках. 

КРАСНЯНСЬКИЙ Олексiй Васильович, 
1913 р. народження, кол.с. Водяне Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Успенка Лутугинського р-ну, возiй шахти 
"Сутоган". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 14 квiтня 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КРАСНЯНСЬКИЙ Олексiй Якимович 
(Юхимович), 1876 р. народження, ст-ця 
Гундоровська, Ростовська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Краснодонi, техпрацiвник клубу iнженерно-
технiчних працiвникiв. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.  

КРАСНЯНСЬКИЙ Павло Кузьмич, 1895 р. 
народження, с. Середньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Середньотеплому, заступник голови к-
пу "Вранiшня зоря". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.  

КРАСНЯНСЬКИЙ Федiр Федорович, 1907 
р. народження, с. Нижньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Нижньотеплому, селянин-одноосiбник. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 27 
сiчня 1931 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi.   Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАСНЯНСЬКИЙ Якiв Григорович, 1890 
р. народження, с. Барбарiвка Шаргородського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, робiтник шахти iм. 
Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАСОВ Микола Григорович, 1901 р. 
народження, м. Днiпропетровськ, українець, освiта 
н/середня. Проживав у м. Попасна, старший 
електромеханiк сигнальноi служби зал.ст. Попасна. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1956 роцi.  

КРАСОВСЬКИЙ Микола Михайлович, 
1895 р. народження, м. Валуйки Воронезької обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м. Рубiжне, завiдуючий кафедрою 
Рубiжанського хiмiко-технологiчного iнституту. 
Луганським обласним судом 17 серпня 1941 року 
засуджений до 9 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КРАСОВСЬКИЙ Сигiзмунд Йосипович, 
1910 р. народження, с. Соболiвка Мархлевського р-
ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, 
столяр Старобiльського мiжрайторгу. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 24 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАСОВСЬКИЙ Сигiзмунд Цезарович, 
1912 р. народження, с. Сторониче Плужнянського 
р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Копанi Бiловодського р-ну, 
колгоспник к-пу "Нова культура". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 серпня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КРАСОЗОВ Василь Михайлович, 1904 р. 
народження, с. Першотравневе Марiупольського р-
ну Донецької обл., грек, освiта середня. Проживав у 
смт Бiловодськ, завiдуючий райвно. Верховним 
судом СРСР 29 березня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КРАСУЛЯ Андрiй Омелянович, 1886 р. 
народження, с. Новоселовка Матвєєво-
Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, возiй хлiбозаводу. Судовою 
"трiйкою"при Колегiї ДПУ УРСР вiд 14 лютого 
1934 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАСУЛЯ Антон Омелянович, 1894 р. 
народження, с. Новоселовка Матвєєво-
Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, возiй хлiбозаводу. Арештований 
28 жовтня 1933 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
11 лютого 1934 року справу припинено за 
недоцiльнiстю притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.  
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КРАСУЛЯ Степан Омелянович, 1899 р. 
народження, с. Новоселовка Матвєєво-
Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, возiй шахти № 16-бiс. Постановою 
Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 14 
лютого 1934 року висланий за межi України 
умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАСУТСЬКИЙ Стефан Владиславович, 
1881 р. народження, с. Кушелiвка Пулинського р-
ну Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав 
у с. Каськiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Бiльшовицький штурм". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КРАСУЦЬКИЙ Едвард Бронiславович, 
1897 р. народження, с. Спiваки Плужнянського р-
ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Михайлюки Новоайдарського р-ну, 
тесляр к-пу iм. Петровського. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 24 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1969 роцi.  

КРАСУЦЬКИЙ Станiслав Бронiславович, 
1903 р. народження, с. Спiваки Плужнянського р-
ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Танюшiвка Новопсковського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Челюскiна. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1968 роцi.  

КРАСЮК Василь Йосипович, 1925 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 98 запасного полку 37 запасної стрiлецької 
бригади. 27 травня 1943 року арештований за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 28 серпня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.  

КРАСЮК Петро Якович, 1904 р. 
народження, с. Кирилiвка, Київська обл., українець, 
освiта вища. Проживав у смт Фрунзе 
Слов'яносербського р-ну, директор МТС. 
Арештований 13 вересня 1943 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 10 листопада 
1943 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

КРАТ Антон Кирилович, 1899 р. 
народження, с. Чапаєвка, Днiпропетровська обл., 
українець, освiта середня. Проживав у с. 
Литвинiвка Бiловодського р-ну, старший агроном 
Литвинiвської МТС. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КРАТКИЙ Iван Дмитрович, 1911 р. 
народження, с. Орiхове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. Гiрське 
Первомайської мiськради, фотограф артiлi "20 
рокiв Жовтня". Вiйськовим трибуналом 
Луганського гарнiзону 22 грудня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.  

КРАТЮК Станiслав Бонiфатiйович, 1908 р. 
народження, с. Сiльце Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с-щi Вiльхове Станично-Луганського р-ну, 
робiтник Луганського з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 19 лютого 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КРАУЗЕ Август Юлiусович, 1896 р. 
народження, с. Наталiвка Новоград-Волинського р-
ну Київської обл., нiмець, освiта середня. Проживав 
у с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, бухгалтер 
зернорадгоспу "Новоайдарський". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КРАУЗЕ Вiктор Антонович, 1914 р. 
народження, с. Орiхiвка Лубенського р-ну 
Полтавської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Перевальську, слюсар шахти iм. 
Сталiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 
листопада 1942 року визнаний соцiально 
небезпечним елементом i засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАУЗЕ Вiльгельм Павлович, 1870 р. 
народження, к. Миколаївка Володимир-
Волинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Новобiла 
Новопсковського р-ну, мiрошник к-пу iм. Сталiна. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КРАУЗЕ Володимир Федорович 
(Фрiдрiхович), 1918 р. народження, м. 
Олександрiвськ Артемiвської райради м. 
Луганська, нiмець, освiта початкова. Проживав в 
Олександрiвську, колгоспник к-пу "Ленiнськi днi". 
Донецьким обласним судом 28 листопада 1936 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.  

КРАУЗЕ Емiль Адольфович, 1896 р. 
народження, Пулинський р-н Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Червоноармiйське Бiлокуракинського р-ну, тесляр 
радгоспу "Червоноармiєць". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КРАУЗЕ Євген Володимирович, 1910 р. 
народження, м. Харкiв, німець, освiта вища. 
Проживав у м. Перевальську, начальник планового 
вiддiлу тресту "Ворошиловвугiлля". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1957 роцi.  

КРАУЗЕ Йосип Антонович, 1880 р. 
народження, Чехословаччина, нiмець, освiта 
н/середня. Проживав у смт Успенка Лутугинського 
р-ну, механiк шахти iм. Будьонного. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 3 липня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  
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КРАУЗЕ Петро Вiльгельмович, 1912 р. 
народження, с. Новороманiвка Новоград-
Волинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Нижньотепле Станично-
Луганського р-ну, перукар к-пу "Червоний 
партизан". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАУЗЕ Рудольф Августович, 1884 р. 
народження, с. Наталiвка Новоград-Волинського р-
ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КРАУЗЕ Федiр Вiльгельмович, 1915 р. 
народження, с. Євгенiвка Новоград-Волинського р-
ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Нижньотепле Станично-Луганського 
р-ну, колгоспник к-пу "Червоний партизан". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КРАУЗЕ Фрiдрiх Готлiбович, 1899 р. 
народження, к. Олексiївка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Тишкiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Червоне село". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАУТЕР Федiр Якович, 1913 р. 
народження, с. Красний Колос Ровенькiвської 
мiськради, нiмець. Проживав у Красному Колосi, 
шофер к-пу iм. Комiнтерну. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАУТЕР Якiв Якович, 1879 р. народження, 
к. Нейгофнунг Бердянського повiту Таврiйської 
губернiї, нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Красний Колос Ровенькiвської мiськради, 
колгоспник к-пу iм. Комiнтерну. Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.  

КРАФТ Вiльгельм Йоганнович, 1888 р. 
народження, Пришибський повiт Таврiйської 
губернiї, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, модельник з-ду "Донсода". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 20 травня 
1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КРАФТ Густав Iванович, 1902 р. 
народження, х. Шварц, Омська обл., Росiйська 
Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Гайове Лутугинського р-ну, каменяр к-пу iм. 
Комiнтерну. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
5 вересня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КРАФТ Едуард Едуардович, 1891 р. 
народження, Таврiйська губернiя, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Кiровську, селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 16 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРАФТ Марiя Андрiївна, 1912 р. 
народження, с. Гайове Лутугинського р-ну, 
нiмкеня, освiта початкова. Проживала у Гайовому, 
колгоспниця к-пу iм. Комiнтерну. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 5 вересня 1942 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1960 роцi.  

КРАХМАЛЬОВ Семен Пилипович, 1902 р. 
народження, с. Новоруське Волошинського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/вища. Проживав у с. Жовте 
Слов'яносербського р-ну, завiдуючий навчальною 
частиною сiльської школи. Вiйськовим трибуналом 
1 армiї 26 березня 1943 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КРАХМАЛЮК Софiя Гарасимiвна, 1919 р. 
народження, с. Климiвка Кремiнського р-ну, 
українка, освiта середня. Проживала в Климiвцi, 
медсестра районної лiкарнi. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 7 вересня 
1943 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.    

КРАЦКЕ Iван (Йоганн) Iванович 
(Йоганнович), 1895 р. народження, м. Ессен, 
Нiмеччина, нiмець, освiта середня. Проживав у м. 
Брянка, слюсар шахти № 12 "Брянка". Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР 19 вересня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 20 
вересня 1937 року. Реабiлiтований у 1967 роцi.  

КРАЦКЕ Йоганна Йоганнiвна, 1888 р. 
народження, Нiмеччина, нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в м. Стахановi, домогосподарка. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 грудня 
1937 року засуджена до 5 р. позбавлення волi як 
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1966 роцi.  

КРАЧИН (КРАЧИНА) Петро Павлович, 
1880 р. народження, Польща, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, контролер 
мiськвiддiлу зв'язку. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КРЕБС (КРЕПС) Рiхард (Григорій)  
Готлiбович, 1909 р. народження, с. Черешнiвка 
Новоград-Волинського р-ну Київської обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с. Бондарiвка 
Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. XVII 
партз'їзду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРЕЙНIК Альберт Михайлович, 1899 р. 
народження, с. Пулино-Гута Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Трембачеве Новопсковського р-ну, колгоспник 
к-пу "3-й вирiшальний". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  
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КРЕМЕНЕНКО Павло Савелiйович, 1879 
р. народження, х. Сулiн, Волошинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у кол.с. Вiльхiвське 
Провальської сiльради Свердловської мiськради, 
бригадир к-пу iм. Ворошилова. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 16 
червня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРЕМЕНЧУК Андрiй Павлович, 1918 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новомикiльському, без певних занять. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 10 
жовтня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КРЕМЕНЧУК Ганна Василiвна, 1881 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в с. 
Новомикiльське Кремiнського р-ну, не працювала. 
Луганським обласним судом 9 липня 1951 року 
засуджена до 25 р. позбавлення волi. 29 сiчня 1955 
року Верховним судом УРСР мiру покарання 
знижено до 5 р.  Реабiлiтована у 1989 роцi.  

КРЕМЕНЧУК Євдокiя Павлiвна, 1930 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала у 
Новомикiльському, не працювала. Луганським 
обласним судом 9 липня 1951 року засуджена до 25 
р. позбавлення волi. 29 сiчня 1955 року Верховним 
судом УРСР мiру покарання знижено до 10 р. 
Реабiлiтована у 1989 роцi.  

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ Андрiй Дмитрович, 
1888 р. народження, м. Кремiнна, українець, 
неписьменний. Проживав у м. Рубiжне, майстер 
Рубiжанського лiсництва. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 4 квiтня 1945 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КРЕМЕНЬ Рiхард Генрiхович, 1917 р. 
народження, с. Каролiно-Дермань Новоград-
Волинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Байдiвка Старобiльського 
р-ну, колгоспник к-пу iм. Чапаєва. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1963 роцi.  

КРЕМЗЕР Генрiх Генрiхович, 1895 р. 
народження, к. Баранiвка Артемiвського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Луганську, товарознавець з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 1 
сiчня 1932 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КРЕМIН Генрiх Карлович, 1876 р. 
народження, с. Каролiно-Дермань Новоград-
Волинського р-ну Київської обл., нiмець. Проживав 
у с. Байдiвка Старобiльського р-ну, колгоспник к-
пу iм. Чапаєва. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРЕМIНСЬКИЙ Мартин Станiславович, 
1902 р. народження, с. Стара Гутиська 
Плужнянського р-ну Вiнницької 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 1961 
роцi.  

КРЕМIНСЬКИЙ Михайло Станiславович, 
1884 р. народження, с. Стара Гутиська 
Плужнянського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Тецьке Старобiльського 
р-ну, городник к-пу iм. Шевченка. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КРЕМIНСЬКИЙ Петро Станiславович, 
1904 р. народження, с. Стара Гутиська 
Плужнянського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Тецьке Старобiльського 
р-ну, колгоспник к-пу iм. Шевченка. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 
року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРЕМIНСЬКИЙ Теофiлiй Йосипович, 1903 
р. народження, с. Нова Гутиська Плужнянського р-
ну Вінницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Тецьке Старобiльського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Шевченка. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.  

КРЕМНЄВ Мелентiй Терентiйович, 1900 р. 
народження, с. Айшаково, Орловська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав на кол.х. Мiус Городищенської селищної 
Ради Перевальського р-ну, колгоспник к-пу 
"Прапор працi". Арештований 15 вересня 1943 року 
за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 28 жовтня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРЕНIНГ Адольф Людвiгович, 1876 р. 
народження, с. Стара Буда Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Калiнiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРЕНЬ Степан Дмитрович, 1909 р. 
народження, Польща, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м. Ровеньки, техкерiвник механiчних 
майстерень тресту "Свердловвугiлля". Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 11 
листопада 1938 року засуджений до розстрiлу. 16 
сiчня 1939 року Верховним судом СРСР розстрiл 
замiнено 20 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1955 роцi.  
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КРЕПС Готлiб Андрiйович, 1907 р. 
народження, с. Мошанiвка Славутського р-ну 
Вiнницької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, колгоспник к-пу iм. Куйбишева. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 19 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КРЕПС Готлiб Вiльгельмович, 1881 р. 
народження, Новоград-Волинський р-н Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Бондарiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
XVII партз'їзду. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРЕПС Готфрiд Андрiйович, 1894 р. 
народження, к. Мошанiвка Славутського р-ну 
Вiнницької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, колгоспник к-пу iм. Чапаєва. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 14 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРЕПС Юлiус Мартинович, 1890 р. 
народження, с. Заливне Новомиколаївського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Тарасiвка Троїцького р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Тараса Шевченка. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРЕСТЬЯН (КРЕСТЬЯНОВ) Iван 
Васильович, 1907 (1908) р. народження, с. Тепле 
Станично-Луганського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Теплому, селянин-
одноосiбник. Постановою Судової "трiйки" при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 27 сiчня 1931 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРЕТИНIН Iван Iванович, 1908 р. 
народження, с. Нижньоматреновка 
Хворостянського р-ну Воронезької обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 32 запасного 
саперного батальйону. До призову проживав у м. 
Алчевську. Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу 10 серпня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 1 жовтня 
1941 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КРЕТНIК Альфред Альфредович, 1908 р. 
народження, Австрiя, австрiєць, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, завiдуючий 
вимiрювальним пунктом з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 10 сiчня 1938 року висланий за 
межi СРСР. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРЕТОВ Iван Георгiйович, 1906 р. 
народження, с. Буличово Серпуховського р-ну 
Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, без 
певних занять. Арештований 28 листопада 1943 
року за звинуваченням у шпигунствi. 28 березня 
1944 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

КРЕЧКОВСЬКИЙ Микола Остапович, 
1912 р. народження, с. Кам'яний Майдан Новоград-
Волинського р-ну Житомирської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у с. Курячiвка 
Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу 
"Червоний прапор". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРЕЧМАН Емiль Михайлович, 1903 р. 
народження, с. Солодирi Володарського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Комiнтерну. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРЕЧМАН Лоренц Августович, 1891 р. 
народження, с. Миколаївка, Житомирська обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Байдiвка 
Старобiльського р-ну, тесляр к-пу iм. Чапаєва. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КРЄПАК Василь Омелянович, 1902 р. 
народження, с. Успенка Амвросiївського р-ну 
Донецької обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Петровське Краснолуцької 
мiськради, апаратник з-ду № 59. Арештований 28 
вересня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 2 жовтня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення.  
Реабiлiтований у 1933 роцi.  

КРИВА Андрiй Гаврилович, 1893 р. 
народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новочервоному, член комуни "Свобода". 
Арештований 3 квiтня 1932 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 26 червня 1932 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРИВАЛЬ Степан Степанович, 1888 р. 
народження, с. Чижiвка Новоград-Волинського р-
ну Житомирської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Красна Талiвка Станично-
Луганського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Петровського. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, 24 
липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КРИВЕНКО Анастасiй Никандрович, 1879 
р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Дяковому, 
покрiвельник к-пу "Червоний Жовтень". 
Арештований 16 жовтня 1929 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 24 сiчня 
1930 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1930 роцi.  

КРИВЕНКО Костянтин Сергiйович, 1913 р. 
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Дяковому, 
колгоспник к-пу "Червоний Жовтень". Вiйськовим 
трибуналом 5 танкової армiї 21 березня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.  
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КРИВЕНКО Панас Юхимович, 1882 р. 
народження, с. Верхня Орiхiвка Лутугинського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, без певних занять. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КРИВЕНКО Самiйло Леонтiйович, 1886 р. 
народження, с. Матусiв Шполянського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Старобiльську, оглядач вагонiв 
зал.ст. Старобiльськ. Лiнiйним судом залiзницi 
Москва-Донбас 16 серпня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1962 роцi. 

КРИВЕНКО Тимофій Климович, 1914 р. 
народження, с. Дякове Антрацитівського р-ну, 
українець, освіта початкова. Військовослужбовець, 
рядовий 563 стрілецького полку 274 стрілецької 
дивізії. Арештований 1 грудня 1941 року за 
звинуваченням у зраді Батьківщини. 18 грудня 1941 
року справу припинено за недостатністю 
матеріалів, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1994 році.  

КРИВЕНКО Федiр Єлисейович, 1873 р. 
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Дяковому, 
селянин-одноосiбник. Арештований 16 жовтня 
1929 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 24 сiчня 1930 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.  

КРИВЕНКО Феодосiя Якимiвна, 1896 р. 
народження, с. Омельник Кременчуцького р-ну 
Полтавської обл., українка, неписьменна. 
Проживала в смт Калинове Попаснянського р-ну, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької обл. 9 вересня 1941 року 
засуджена до розстрiлу. Вирок виконано 23 вересня 
1941 року. Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КРИВИЦЬКА Iрина Михайлiвна, 1914 р. 
народження, Бiлорусь, бiлоруска, неписьменна. 
Проживала в м. Антрацитi, робiтниця шахти № 22-
53. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Донецької обл. 9 вересня 1941 року засуджена до 7 
р. позбавлення  волi.  Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КРИВИЦЬКИЙ Євдоким Семенович, 1879 
р. народження, смт Михайлiвка Перевальського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Ганнiвка Антрацитiвського р-ну, конюх 
Алчевського будтресту. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 31 сiчня 1934 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. 21 серпня 1935 року 
звiльнений достроково-умовно.  Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КРИВИЦЬКИЙ Кирило Данилович, 1871 р. 
народження, с. Малокостянтинiвка Перевальського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Бугаївка Перевальського р-ну, кучер шахти № 5. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КРИВИЦЬКИЙ Микола Евлампiйович, 
1924 р. народження, смт Михайлiвка 
Перевальського р-ну, українець, освiта н/середня. 
Проживав у смт Бугаївка Перевальського р-ну, 
калькулятор їдальнi № 19 тресту "Доннархарч". 
Арештований 29 липня 1941 року за звинуваченням 
у причетностi до розповсюдження антирадянських 
листiвок. 14 серпня 1941 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.  

КРИВИЦЬКИЙ Федiр Кирилович, 1891 р. 
народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Перевальську, муляр тресту "Ворошиловвугiлля". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 2 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КРИВКО Василь Микитович, 1889 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
середня. Проживав у м. Рубiжне, викладач 
креслення ремiсничого училища № 3. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 28 
серпня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КРИВКО Дем'ян Омелянович, 1892 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м. Кiровську, вибiйник шахти № 22. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
31 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КРИВКО Дмитро Панасович, 1904 р. 
народження, м. Горлiвка Донецької обл., українець, 
освiта вища. Проживав у м. Красний Луч, головний 
iнженер шахти № 5-бiс. Арештований 3 березня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 7 березня 1944 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРИВКО Олексiй Мефодiйович, 1891 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у м. Рубiжне, майстер хiмкомбiнату. Колегiєю 
ОДПУ 22 жовтня 1933 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КРИВОБОРОДЬКО Гаврило Захарович, 
1907 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в 
Iванiвцi, робiтник Петровського з-ду № 59. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 16 
квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРИВОВ Григорiй Степанович, 1893 р. 
народження, х. Демiн, Обливський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Красний Луч, дiловод 
"Доненергобуду". Арештований 25 грудня 1932 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї.  4 лютого 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.  
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КРИВОВ Олександр Георгiйович, 1875 р. 
народження, с. Петровське Урюпiнського р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Свердловську, вчитель-хормейстер. Арештований 
10 березня 1942 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 20 жовтня 1943 року 
справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРИВОГУЗ Ярема Прокопович, 1872 р. 
народження, м. Мерефа Харкiвської обл., 
українець, освiта середня. Проживав у с. Нова 
Астрахань Кремiнського р-ну, священик. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КРИВОЗУБОВ Григорiй Устинович, 1913 
р. народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
росiянин, освiта середня. Вiйськовослужбовець, 
курсант школи зв'язку НКВС. Вiйськовим 
трибуналом прикордонної i внутрiшньої охорони 
Узбецької РСР 7 червня 1937 року засуджений до 5 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КРИВОКIНЬ Василь Кiндратович, 1909 р. 
народження, с. Михайлюки Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 102 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 35 стрiлецької дивiзiї 26 серпня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КРИВОКЛЯКIН Прокiп Павлович, 1910 р. 
народження, с. Новобiле Михайловського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Металiст 
Слов'яносербського р-ну, робiтник радгоспу 
"Металiст". Арештований 12 травня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 26 березня 1946 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРИВОКОЛИСКО Григорiй Федорович, 
1890 р. народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Євсузi, 
робiтник держконезаводу № 64 iм. Чубаря. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КРИВОНIС Вiктор Денисович, 1895 (1894) 
р. народження, с. Адрiанопiль Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в 
Адрiанополi, санiтар к-пу "Бiльшовицький шлях". 
Арештований 9 сiчня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 14 червня 1933 року справу 
припинено за малозначнiстю, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРИВОНIС Костянтин Микитович, 1888 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, керiвник 
шкiльних хорових гурткiв. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 2 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. 28 грудня 1939 року  
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. вирок 
скасовано, справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з ув'язнення звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРИВОНIС Лука Тимофiйович, 1885 р. 
народження, с. Олександрiвка Зiнькiвського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, слюсар коксохiмiчного з-
ду. Арештований 8 серпня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 10 
жовтня 1932 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРИВОНIС Семен Омелянович, 1899 р. 
народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, крiпильник шахти № 1. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КРИВОНIС Сергiй Михайлович, 1895 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, 
колгоспник к-пу "Червона Україна". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРИВОНIС Федiр Михайлович, 1874 р. 
народження, с. Берека Олексiївського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у с-щi Новоселiвське Сватiвського р-ну, 
комiрник зернорадгоспу "Комсомолець". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу 6 армiї 4 сiчня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРИВОНIС Федiр Степанович, 1890 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, бригадир 
паровозного депо Сватове. Вiйськовим трибуналом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 30 березня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КРИВОНIС Харитон Михайлович, 1903 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, 
робiтник госпвiддiлу Рубiжанського хiмкомбiнату. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КРИВОНIС Якiв Юхимович, 1883 р. 
народження, с. Олександрiвка Зiнькiвського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, бригадир слюсарiв 
коксохiмiчного з-ду. Арештований 8 серпня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 
10 жовтня 1932 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.  

КРИВОНОЖКО Антон Степанович, 1879 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, селянин-
одноосiбник. Арештований 20 березня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 червня 
1931 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  
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КРИВОНОСОВ Iван Васильович, 1890 р. 
народження, с. Стрєлець Долгоруковського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Крiпенський 
Антрацитiвської мiськради, наваловiдбiйник шахти 
№ 24. Вiйськовим трибуналом 3 стрiлецького 
корпусу 19 червня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КРИВОНОСОВ Кузьма Петрович, 1905 р. 
народження, х. Могилянський, Ростовська обл., 
Росiйська Федерацiя, українець. Проживав у м. 
Перевальську, агент артiлi по виготовленню 
фотопортретiв. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.  

КРИВОПУСТЕНКО Михайло Павлович, 
1905 р. народження, ст-ця Чернишевська, 
Ростовська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, 
врубмашинiст шахти № 1-1-бiс. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1964 роцi.  

КРИВОРОТЬКО Анна Тихонiвна, 1918 р. 
народження, х. Краснянський, Кумилженський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта н/середня. Проживала в м. Красний Луч, 
домогосподарка. Арештована 25 сiчня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянських висловлюваннях. 
12 травня 1942 року справу припинено за 
недостатнiстю даних для притягнення до суду. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КРИВОРОТЬКО Iван Трохимович, 1896 р. 
народження, с. Боровкiвка Верхньоднiпровського 
р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Олександрiвську 
Артемiвської райради м. Луганська, робiтник 
лiжкової майстернi. Особливою "трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 3 жовтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.  
   

КРИВОРУЧКО Григорiй Iванович, 1909 р. 
народження, с. Михалкове, Одеська обл., українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
вiйськової частини 025. До призову проживав у м. 
Красний Луч. Вiйськовим трибуналом 99 
стрiлецької дивiзiї Пiвденного фронту 18 жовтня 
1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1993 роцi.   

КРИВОСИННИЙ Дмитро Антонович, 1908 
р. народження, с. Пархоменко Краснодонського р-
ну, українець, освiта середня.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м. Луганську, старший 
майстер з-ду iм. Жовтневої революцiї. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 19 сiчня 1944 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРИВОХАТСЬКИЙ Iван Пилипович, 1899 
р. народження, с. Уразово Уразовського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у с. Ясинiвка 
Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. Чкалова. 
Арештований 20 квiтня 1943 року за 
звинуваченням у дезертирствi. 30 березня 1944 
року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КРИВОЧУПРИНА Феодосiй Антонович, 
1902 р. народження, с. Покровське Покровського р-
ну Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Привiлля Лисичанської 
мiськради, слюсар радгоспу № 1-2. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.  

КРИВОШЕЄВ Василь Павлович, 1927 р. 
народження, х. Тушкановський, Михайловський р-
н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. 
Серебрянка Попаснянського р-ну (згодом 
Артемiвського р-ну Донецької обл.), колгоспник. 
Арештований 19 червня 1942 року за 
звинуваченням у приналежностi до агентури 
нiмецької розвiдки. 17 лютого 1943 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1995 роцi.  

КРИВОШЕЄВ Григорiй Андрiйович, 1910 
р. народження, с. Булавинiвка Новопсковського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, начальник паспортного столу райвiддiлу 
мiлiцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 
сiчня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1971 роцi.  

КРИВОШЕЄВ Iван Несторович, 1896 р. 
народження, смт Новопсков, українець, освіта 
початкова. Проживав у Новопсковi, завiдуючий 
пунктом приймання утильсировини. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 26 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРИВОШЕЄВ Iван Петрович, 1884 р. 
народження, с. Новоганнiвка Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, робiтник рудника "Iрмине". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КРИВОШЕЄВ Iван Федорович, 1891 р. 
народження, с. Дмитровка Дубровського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
вальцювальник прокатного цеху з-ду iм. 
Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
23 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1967 роцi.  

КРИВОШЕЄВ Костянтин Юхимович, 1912 
р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
техкоманди № 1 Вiйськової школи пiлотiв. 
Вiйськовим трибуналом Чорноморського флоту 17 
лютого 1935 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
15 березня 1935 року мiру покарання знижено до 5 
р.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КРИВОШЕЄВ Микола Абрамович, 1907 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Рубiжне, монтер шахти 
"Томашiвська". Арештований 20 липня 1933 року 
за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 11 сiчня 1934 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.  
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КРИВОШЕЄВ Микола Олександрович, 
1925 р. народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 37 запасної стрiлецької бригади. 
Арештований 27 травня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 28 серпня 1943 року справу припинено 
за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до 
суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРИВОШЕЄВ Микола Степанович, 1916 р. 
народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/середня. Проживав у м. Луганську, слюсар 
зал.ст. Луганськ. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької обл. 26 липня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КРИВОШЕЄВ Юхим Йосипович, 1888 р. 
народження, м. Гiрське Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, слюсар станцiї "Пiдземгаз". 
Луганським обласним судом 10 серпня 1946 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КРИВОШЕЇН Євген Iванович, 1879 р. 
народження, с. Гаврилiвка Херсонського р-ну 
Херсонської обл., українець, освiта вища. 
Проживав у м. Кремiнна, ветлiкар райземвiддiлу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КРИВОШЕЙ (КРИВОШЕЄВ) Григорiй 
Максимович, 1882 (1883) р. народження, с. 
Тарасiвка Троїцького р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Тарасiвцi, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 березня 1933 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КРИВОШЕЙ (КРИВОШИЯ) Iван 
Семенович, 1881 р. народження, с. Стригуни 
Борисовського р-ну Курської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Лисичанську, робiтник-ремонтник зал.ст. 
Вовчоярiвка. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 13 грудня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРИВОШИЄНКО Дмитро Iванович, 1916 
р. народження, м. Брянка, українець, освiта 
н/середня. Проживав у м. Стахановi, коногон шахти 
№ 4-2-бiс "Iрмине". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРИВОШИЯ Iван Васильович, 1895 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта середня. 
Проживав у Сватовому, тимчасово не працював. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
14 червня 1944 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КРИВОШИЯ (КРИВОШЕЙ) Кирило 
Васильович, 1908 р. народження, с. 
Малоолександрiвка Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Малоолександрiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 19 сiчня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 
Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРИВОШЛИК Андрiй Сергiйович, 1904 р. 
народження, с. Верхня Дуванка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Верхнiй 
Дуванцi, селянин-одноосiбник. Старобiльським 
окружним судом 30 березня 1934 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 
роцi.  

КРИВОШЛИК Павло Спиридонович 
(Свиридонович), 1875 (1876) р. народження, с. 
Верхня Дуванка Сватiвського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у Верхнiй Дуванцi, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 30 
березня 1934 року Старобiльським окружним судом 
засуджений до розстрiлу. 19 квiтня 1934 року 
Верховним судом УРСР розстрiл замiнено 5 р. 
позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 20 серпня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1993 
i 1989 роках.   

КРИВОШЛИК Роман Сергiйович, 1899 р. 
народження, с. Верхня Дуванка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Верхнiй 
Дуванцi, селянин-одноосiбник. Старобiльським 
окружним судом 30 березня 1934 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. 19 квiтня 1934 року 
Верховним судом УРСР мiру покарання знижено 
до 3 р.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КРИВОШЛИК Сергiй Миколайович, 1906 
р. народження, с. Верхня Дуванка Сватiвського р-
ну, українець, освiта початкова.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав у с. Покровське Троїцького 
р-ну, старший iнспектор районної контори 
"Заготхудоба". Арештований 21 сiчня 1933 року за 
звинуваченням у саботажi хлiбозаготiвель. 15 
березня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРИВОШЛИКОВ Василь Антомонович, 
1884 р. народження, х. Верхньов'язовка, 
Вешенський р-н Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
смт Слов'яносербськ, колiйний обхiдник зал.ст. 
Слов'яносербськ. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 3 червня 1938 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 
роцi.  

КРИВОШЛИКОВ Федiр Васильович, 1908 
р. народження, х. Верхньов'язовка, Вешенський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Слов'яносербськ, 
колiйний обхiдник зал.ст. Слов'яносербськ. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 
квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КРИВОШЛИКОВ Якiв Андрiйович, 1907 р. 
народження, ст-ця Єланська Вешенського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не 
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 7 лютого 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КРИВСУН Семен Васильович, 1897 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
н/середня. Проживав у Кремiннiй, лiсомелiоратор 
Площанської МТС. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КРИВУЛЯ Андрiй Якимович, 1887 р. 
народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Троїцькому, колгоспник к-пу iм. Перемоги. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.  

КРИВУЛЯ Василь Захарович, 1906 р. 
народження, с. Рудове Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 65 стрiлецького полку. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 18 липня 1930 року засуджений 
до 4 р. 5 м-цiв позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

КРИВУЛЯ Єгор Захарович, 1903 р. 
народження, с. Рудове Бiлокуракинського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у м. Зоринську 
Перевальського р-ну, робiтник шахти "Никанор". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КРИВУЛЯ Єфросинiя Iванiвна, 1922 р. 
народження, с. Рудове Бiлокуракинського р-ну, 
українка, освiта н/середня. Проживала у Рудовому, 
не працювала. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 2 лютого 1944 року засуджена до  3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1993 роцi.  

КРИВУЛЯ Iван Данилович, 1887 р. 
народження, с. Александровка Россошанського р-
ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, слюсар депо Луганськ. Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 9-12 жовтня 1937 
року засуджений до 18 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КРИВУЛЯ Iван Iванович, 1914 р. 
народження, с. Рудове Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Рудовому, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 7 грудня 1931 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КРИВУЛЯ Любов Василiвна, 1900 р. 
народження, м. Олександрiвськ Артемiвської 
райради м. Луганська, українка, освiта початкова. 
Проживала в Олександрiвську, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 11 квiтня 1943 року засуджена до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КРИВУЛЯ Федiр Йосипович, 1905 р. 
народження, с. Кам'янка Iзюмського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 976 стрiлецького 
полку, до призову проживав у смт Станично-
Луганське. Особливим вiддiлом НКВС 261 
стрiлецької дивiзiї 21 липня 1942 року засуджений 
до розстрiлу i того ж дня страчений. Реабiлiтований 
у 1993 роцi.  

КРИВУНЧЕНКО Трохим Михайлович, 
1910 р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-
ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, помiчник командира взводу 
29 полку. Вiйськовим трибуналом 7 запасної 
стрiлецької бригади 30 вересня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КРИВЦОВ Михайло Олексiйович, 1903 р. 
народження, с. Кривцова Плота Должанського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Брянка, вибiйник 
шахти № 1-бiс "Криворiжжя". Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1959 роцi.  

КРИВЦОВ Сергiй Андрiйович, 1893 р. 
народження, с. Кишкiно Кривцовського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
рахiвник шахти iм. Iллiча. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРИВ'ЯКIН Iван Якович, 1892 р. 
народження, с. Денежникове Новоайдарського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. 
Денежникове, селянин-одноосiбник. Донецьким 
обласним судом 21 квiтня 1936 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1971 роцi.  

КРИВ'ЯКIН Пилип Савелiйович, 1909 р. 
народження, с. Денежникове Новоайдарського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Денежниковому, тракторист Новоайдарської МТС. 
Старобiльським окружним судом 22 сiчня 1934 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КРИВ'ЯКIН Семен Єгорович, 1877 р. 
народження, с. Денежникове Новоайдарського р-
ну, українець, неписьменний. Проживав у 
Денежниковому, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КРИГА Кирило Павлович, 1899 р. 
народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нещеретовому, бригадир к-пу iм. Молотова. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 20 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КРИГА Овксентiй Якович, 1915 р. 
народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського р-
ну, українець, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий роти зв'язку 305 
стрiлецького полку 44 стрiлецької дивiзiї. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 вересня 
1940 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1957 роцi.  

КРИГА Павло Данилович, 1899 р. 
народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нещеретовому, робiтник залiзничної магiстралi 
Москва-Донбас. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КРИЖАНIВСЬКИЙ Григорiй 
Порфирович, 1903 р. народження, с-ще зал.ст. 
Окниця, Молдавська РСР, українець, освiта вища. 
Проживав у м. Антрацитi, завiдуючий 
терапевтичним вiддiленням мiської лiкарнi. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КРИЖАНIВСЬКИЙ Iван Васильович, 1905 
р. народження, м. Житомир, українець, освiта вища. 
Проживав у м. Петровське Краснолуцької 
мiськради, начальник цеху з-ду № 59. Арештований 
24 жовтня 1941 року за звинуваченням в 
контрреволюцiйному саботажi. 28 грудня 1941 року 
справу припинено за недоведенiстю протиправних 
дiй, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

КРИЖНИЙ Гаврило Петрович, 1905 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1032 артилерiйського полку 107 
стрiлецької дивiзiї. Арештований 3 сiчня 1943 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 
лютого 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КРИЖНИЙ Михайло Сергiйович, 1906 р. 
народження, с. Смолянинове Новоайдарського р-
ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, комiрник складу № 1731. 
Вiйськовим трибуналом 9 армiї 2 грудня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КРИЗЬКА Марфа Леонтiївна, 1907 р. 
народження, с. Цiлуйкове Бiлокуракинського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Старобiльську, не працювала. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 27 жовтня 1945 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України як члена 
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини.  Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КРИЗЬКИЙ Iван Маркович, вiн же 
СОЛОДОВНИКОВ Степан Iванович, 1891 р. 
народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 204 запасного стрiлецького полку. 
Вiйськовим трибуналом Воронезького гарнiзону, 
Росiйська Федерацiя, 24 квiтня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КРИЗЬКИЙ Iван Петрович, 1884 р. 
народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у м. 
Первомайську, сторож кiнного двору шахти № 4-5. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 23 грудня 
1940 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРИЗЬКИЙ Лука Карпович, 1875 р. 
народження, с. Рудове Бiлокуракинського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Рудовому, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 7 грудня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КРИЗЬКИЙ Михайло Григорович, 1912 р. 
народження, с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Первомайську, десятник шахти iм. Крупської. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРИЗЬКИЙ Михайло Федорович, 1875 р. 
народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Кризькому, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 1 жовтня 
1929 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КРИЗЬКИЙ Павло Мусiйович, 1900 р. 
народження, смт Маркiвка, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Лiсна Поляна 
Маркiвського р-ну, старший лiкар сiльської лiкарнi. 
Вiйськовим трибуналом 35 району авiацiйного 
базування 18 грудня 1941 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КРИЗЬКИЙ Петро Андрiйович, 1902 р. 
народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у м. 
Первомайську, вантажник шахти "Сокологорiвка". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КРИЗЬКИЙ Пилип Улянович, 1885 р. 
народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Кризькому, 
не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
22 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРИЗЬКИЙ Прокiп Кiндратович, 1917 р. 
народження, м. Первомайськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1096 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 326 
стрiлецької дивiзiї 24 грудня 1941 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1996 
роцi.  

КРИЗЬКИЙ Якiв Iванович, 1874 р. 
народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Первомайську, сторож спиртзаводу. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 23 грудня 1940 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КРИКУН Iван Якович, 1895 р. народження, 
смт Успенка Лутугинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав в Успенцi, робiтник шахти iм. 
Ворошилова. Арештований 13 листопада 1941 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 
грудня 1941 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КРИКУН Лука Семенович, 1908 р. 
народження, с. Хлистунiвка Петрiвського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, бухгалтер 
Петровського з-ду № 59. Луганським обласним 
судом 3 грудня 1940 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КРИКУН Марко Мусiйович, 1910 р. 
народження, с. Морозiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Морозiвцi, 
тракторист к-пу "Комунар". Арештований 20 
лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 жовтня 1943 року мiрою покарання 
визначено строк попереднього ув'язнення.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КРИКУНЕНКО Гнат Iванович, 1888 р. 
народження, м. Новочеркаськ Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, облiковець шахти № 13. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРИКУНЕНКО Олександра Омелянiвна, 
1913 р. народження, м. Ровеньки, українка, освiта 
початкова. Проживала в Ровеньках, прибиральниця. 
Арештована 8 березня 1943 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 14 серпня 
1943 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КРИКУНОВ Андрiй Федорович, 1908 р. 
народження, х. Раканцев, Тацинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Комсомольський 
Свердловської мiськради, десятник служби 
вiдвантаження шахти № 6. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КРИКУНОВ Євтiй Васильович, 1889 р. 
народження, с. Серебрянка Попаснянського р-ну 
(пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
українець, неписьменний. Проживав у м. 
Луганську, возiй артiлi "Луганськтранс". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької 
обл. 12 серпня 1941 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРИКУНОВ Iван Григорович, 1900 р. 
народження, с. Самсонiвка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий. Вiйськовим трибуналом 23 танкового 
корпусу 2 травня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРИКУНОВ Iван Павлович, 1924 р. 
народження, смт Крiпенський Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Крiпенському, завiдуючий клубом. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 10 квiтня 
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1955 роцi.  

КРИКУНОВ Матвiй Єгорович, 1907 р. 
народження, ст-ця Тацинська Тацинського р-ну 
РостовськоЇ обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
колгоспник к-пу "Червоний будiвельник". 
Арештований 24 грудня 1933 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 26 сiчня 1934 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КРИКУНОВ Микола Михайлович, 1895 р. 
народження, ст-ця Ольгiнська Аксайського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, 
дезiнфектор лiкарнi шахти № 8-9. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КРИКУНОВ Олександр Охрiмович, 1899 р. 
народження, с. Уразово Уразовського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Троїцьке, 
завiдуючий швейною майстернею. Арештований 15 
квiтня 1943 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 2 лютого 1944 року мiрою покарання 
визначено строк попереднього ув'язнення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1944 роцi.  

КРИКУНОВ Олексiй Iванович, 1897 р. 
народження, ст-ця Ольгiнська Аксайського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, 
дезiнфектор лiкарнi шахти № 8-9. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.  

КРИКУНОВ Петро Федорович, 1901 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, голова 
райради. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1956 роцi.  

КРИЛКIН Iван Харитонович, 1902 р. 
народження, с. Олександрiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в 
Олександрiвцi, служитель релiгiйного культу. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 10 квiтня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРИЛКIН Харитон Хомич, 1875 р. 
народження, с. Ровеньки, Воронезька обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Маслакове Троїцького р-ну, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 22 березня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  
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КРИЛОВ Матвiй Савелiйович, 1889 р. 
народження, с. Македонiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, комiрник з-ду гiрничого устаткування. 
Арештований 20 лютого 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 12 серпня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРИЛОВ Степан Григорович, 1900 р. 
народження, с. Пуча Ардатовського р-ну 
Горьковської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у смт Ясенiвський Ровенькiвської 
мiськради, тесляр шахти № 33-37. Донецьким 
обласним судом 9 сiчня 1936 року засуджений до 3 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРИЛОВ Тимофiй Гнатович, 1899 р. 
народження, с. Сафоново Волоколамського р-ну 
Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта вища. Проживав у м. Луганську, iнспектор 
вiддiлу техконтролю з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1963 роцi.  

КРИЛЬ Олексiй Iванович, 1886 (1897) р. 
народження, Польща, українець, неписьменний. 
Проживав у кол.с. Олексiївка Ровенькiвської 
мiськради, без певного мiсця роботи. Луганським 
обласним судом 23 травня 1946 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi. 26 липня 1946 року 
Верховним судом УРСР вирок скасовано, справу 
направлено на дослiдування. 20 серпня 1946 року 
УМВС по Луганській обл. справу припинено за 
недостатністю матеріалів, з-під варти звільнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КРИМСЬКИЙ Дмитро Євдокимович, 1894 
р. народження, с. Винарiвка Ставищенського р-ну 
Київської обл., українець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Стахановi, монтер шахти iм. Iллiча. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.  

КРИМСЬКИЙ Iван Валентинович, 1882 р. 
народження, с. Балакири Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Новочервоне Троїцького р-ну, робiтник-
залiзничник. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
24 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРИМСЬКИЙ Iван Станiславович, 1909 
(1910) р. народження, смт Хмiльник Хмiльницького 
р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду iм. Рудя. 
Репресований двiчi. Арештований 21 червня 1934 
року за звинуваченням у шпигунствi. 28 вересня 
1934 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 1 жовтня 
1937 року Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1989 роках. 

КРИМЦЕВ Iван Данилович, 1910 р. 
народження, с. Городище Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
кучер к-пу iм. Будьонного. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРИМЦЕВ Митрофан Онисимович, 1877 р. 
народження, с. Городище Бiловодського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Городищi, 
селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

КРИМЦЕВА Нiна Василiвна, 1908 р. 
народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в с-щi 
Комсомолець Лутугинського р-ну, робiтниця 
радгоспу "Комсомолець". Арештована 28 лютого 
1943 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 9 липня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КРИМЦОВ Iван Григорович, 1900 р. 
народження, с. Городище Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1008 стрiлецького полку. Арештований 1 
липня 1943 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 21 липня 1943 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом 266 
стрiлецької дивiзiї.  Реабiлiтований у 1943 роцi.  

КРИМЦОВ Онуфрiй Григорович, 1899 р. 
народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бараникiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 29 
грудня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРИМЦОВ (КРИМЦЕВ) Павло 
Федорович, 1898 р. народження, с. Городище 
Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Городищi, конюх Бiловодського 
лiсгоспу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КРИМЦОВ Семен Федорович, 1915 р. 
народження, с. Городище Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
слухач курсiв удосконалення комскладу. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 4 серпня 1939 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КРИМЦОВА Серафима Михеївна, 1910 р. 
народження, с. Нижньобараникiвка Бiловодського 
р-ну, українка, освiта початкова. Проживала у 
Нижньобараникiвцi, селянка-одноосiбниця. 
Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 5 травня 1930 року вислана за межi 
України. Реабiлiтована у 1989 роцi.  

КРИНИЦЬКИЙ Франц Гарасимович, 1902 
р. народження, с. Мала Радгощ Плужнянського р-
ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Євсуг Бiловодського р-ну, тесляр к-
пу iм. Ленiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
19 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 23 серпня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.   
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КРИНИЧНИЙ Андрiй Андрiйович, 1890 р. 
народження, м. Брянка, українець, освiта 
початкова.  Член ВКП(б) у 1924-1936 рр. Проживав 
у м. Перевальську, робiтник шахти iм. Сталiна. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КРИНИЧНИЙ Дорофiй Прокопович, 1899 
р. народження, с. Карпове-Крiпенське 
Свердловської мiськради, українець, освiта 
початкова. Проживав у Карпове-Крiпенському, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 31 серпня 1932 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КРИНИЧНИЙ Микола Йосипович, 1919 р. 
народження, с-ще Софiївка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
шофер 238 полку конвойних вiйськ НКВС. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Куйбишевської обл., Росiйська Федерацiя, 7 жовтня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КРИНИЧНИЙ Семен Захарович, 1902 р. 
народження, с. Карпове-Крiпенське Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Карпове-Крiпенському, колгоспник к-пу iм. 
Ворошилова. Народним судом кол. Ровенькiвського 
р-ну 16 квiтня 1932 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРИСА Олена Кирилiвна, 1909 р. 
народження, с. Деревки Опiшнянського р-ну 
Полтавської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Алчевську, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом Алчевського гарнiзону 29 
квiтня 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КРИСЕНКО Володимир Васильович, 1925 
р. народження, смт Михайлiвка Перевальського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Михайлiвцi, не працював. Арештований 2 жовтня 
1941 року за звинуваченням у приналежностi до 
антирадянської молодiжної групи. У зв'язку з 
воєнним станом етапований углиб країни, де 
пiзнiше не виявлений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРИСIН Володимир Iванович, 1908 р. 
народження, м. Перевальськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Перевальську, 
електрослюсар шахти № 4. Донецьким обласним 
судом 9 вересня 1933 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.  

КРИСIН-IЛЬЇН Костянтин Iванович, 1886 
р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Штерiвка Краснолуцької мiськради, помiчник 
машинiста зал.ст. Штерiвка. "Трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 5 березня 1931 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Постановою Судової "трiйки" 
при Колегiї ДПУ УРСР від 26 січня 1934 року з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КРИСIН Оврам Семенович, 1872 р. 
народження, м. Красний Луч, українець, освiта 
початкова. Проживав у Красному Лучi, сторож 
паливного складу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 25 серпня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРИСТЕНКО Григорiй Семенович, 1896 р. 
народження, м. Брянка, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, електромонтер 
вагоноремонтного з-ду. Лінійним судом Донецької 
залізниці 10 квiтня 1937 року засуджений до 4 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРИСТЯ Гнат Олександрович, 1897 р. 
народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, котельник шахти iм. Iллiча. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРИУЛЯ Iван Iванович, 1918 р. 
народження, с. Александровка Россошанського р-
ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Луганську, 
хронометражист з-ду iм. Косiора. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1956 роцi.  

КРИЦИНА Анастасiя Борисiвна, 1915 р. 
народження, с. Красна Поляна Полянського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Антрацитi, 
робiтниця шахти № 3-4. Арештована 2 листопада 
1941 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 19 грудня 1941 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1941 роцi.  

КРИЦЬКИЙ Гнат Iларiонович, 1906 р. 
народження, с. Давидо-Микiльське 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. 
Луганську, завiдуючий рестораном "Лiто". 
Арештований 9 березня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 24 листопада 1943 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРИЦЬКИЙ Iван Гаврилович, 1899 р. 
народження, смт Бiле Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, керуючий трамвайним парком. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КРИЦЬКИЙ Iван Прокопович, 1904 р. 
народження, смт Бiле Лутугинського р-ну, 
українець, освiта вища.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м. Краснодонi, директор 
середньої школи. Репресований двiчi. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 9 лютого 1936 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. "Трiйкою" 
УНКВС по "Дальбуду", Росiйська Федерацiя, 1 
березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 14 березня 1938 року. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1956 i 1967 роках. 



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 

376 

КРИЦЬКИЙ (КРИТСЬКИЙ) Леонiд 
Iванович, 1914 р. народження, смт 
Краснорiченське Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Краснорiченському, 
рахiвник селищної лiкарнi. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 8 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КРИЦЬКИЙ Петро Олексiйович, 1885 р. 
народження, смт Бiле Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, шляховий майстер пiд'їзних колiй 
"М'ясохолодбуду". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРИЦЬКИЙ Сергій Степанович, 1923 р. 
народження, х. Веселий Великоновосілківського р-
ну Донецької обл., росіянин, освіта початкова. 
Проживав у с. Городище Перевальського р-ну, 
пастух. Військовим трибуналом військ НКВС по 
Луганській обл. 3 червня 1942 року засуджений до 
8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році. 

КРИЦЬКИЙ Федiр Якович, 1881 р. 
народження, смт Бiле Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Бiлому, 
швець артiлi "Вiльна праця". Луганським обласним 
судом 17 квiтня 1939 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 10 червня 1939 року Верховним 
судом УРСР мiру покарання знижено до 6 р.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КРИЧКОВСЬКИЙ (КРЕЧКОВСЬКИЙ) 
Петро Остапович, 1897 р. народження, с. Кам'яний 
Майдан Новоград-Волинського р-ну Київської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Курячiвка Бiлокуракинського р-ну, коваль к-пу iм. 
Постишева. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
22 лютого 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КРИШТАЛЬ Мотрона Василiвна, 1899 р. 
народження, с. Розспасiївка Троїцького р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в с. Осикове 
Бiлокуракинського р-ну, не працювала. 9 червня 
1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджена до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1989 роцi.  

КРИШТАЛЬ Олександр Сергiйович, 1907 
р. народження, с. Панчеве Новомиргородського р-
ну Кiровоградської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник 
металургiйного з-ду iм. Ворошилова. Луганським 
обласним судом 9 червня 1941 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КРИШТОПА Михайло Кузьмич, 1892 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, охоронник 
харчокомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 2 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КРИШТОПА Михайло Олексiйович, 1869 
р. народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Караяшнику, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 
березня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРИШТОПА Степан Олексiйович, 1882 р. 
народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Караяшнику, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 8 жовтня 1931 
року ухвалено постанову про вислання за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРИЩЕНКО Василь Олексiйович, 1891 р. 
народження, с. Риб'янцеве Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Риб'янцевому, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 
березня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КРИЩЕНКО Никанор Андрiйович, 1873 р. 
народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Закотному, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 4 
березня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРИЩЕНКО Петро Микитович, 1907 р. 
народження, смт Новопсков, українець, освiта 
початкова. Проживав у кол. с-щi радгоспу iм. 
Громова Михайлiвської селищної Ради 
Перевальського р-ну, iнвалiд. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 3 квiтня 
1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.  

КРИЩИШИН Йосип Францович, 1914 р. 
народження, с. Жищинцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м. Сватове, робiтник зернорадгоспу 
"Сватiвський". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРИЩИШИН Франц Казимирович, 1873 р. 
народження, с. Жищинцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
м. Сватове, робiтник зернорадгоспу "Сватiвський". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КРIГЕР Август Августович, 1895 р. 
народження, с. Кам'янка Черняхiвського р-ну 
Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Райгородка Сватiвського р-ну, 
колгоспник к-пу "Чайка". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 28 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КРIГЕР Август Готфрiдович, 1868 (1898) р. 
народження, Польща, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Клинуватка Троїцького р-ну, 
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 31 грудня 1937 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КРIГЕР Адольф Людвiгович, 1881 р. 
народження, к. Нейгейм Мархлевського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Шахове Троїцького р-ну, колгоспник к-пу 
"Червоний орач". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КРIГЕР Густав Iванович, 1885 р. 
народження, к. Нейманiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Курячiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Бiльшовик". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КРIГЕР Едуард Августович, 1887 р. 
народження, с. Кам'янка, Черняхiвського р-ну 
Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Сватове, колгоспник к-пу 
"Перемога". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРIГЕР Емiль Генрiхович, 1899 р. 
народження, с. Владин Житомирського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Шахове Троїцького р-ну, робiтник радгоспу 
"Привiлля". Донецьким обласним судом 4-5 
березня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1967 роцi.  

КРIГЕР Карл Генрiхович, 1896 р. 
народження, с. Тартачок Житомирського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Ями Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Крупської. Донецьким обласним судом 17-19 
квiтня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КРIГЕР Карл Юлiусович, 1906 р. 
народження, с. Новороманiвка Новоград-
Волинського р-ну Київської обл., нiмець, 
неписьменний. Проживав у смт Петрiвка Станично-
Луганського р-ну, колгоспник к-пу iм. Комiнтерну. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 25 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КРIГЕР Клара Оттiвна, 1909 р. народження, 
с. Горохiвка Петрiвського р-ну Харкiвської обл., 
нiмкеня, освiта початкова. Проживала в м. 
Стахановi, робiтниця шахти № 3-3-бiс. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 11 грудня 1944 року 
засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1964 роцi.  

КРIГЕР Роберт Адольфович, 1912 р. 
народження, к. Нейгейм Мархлевського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Шахове Троїцького р-ну, тракторист 
Тимонiвської МТС. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРIГЕР Теодор Генрiхович, 1886 р. 
народження, с. Владин Житомирського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Вiвчарове Троїцького р-ну, сторож Лозно-
Олександрiвського лiспромгоспу. Донецьким 
обласним судом 7 березня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КРIГЕР Юлiус Самiйлович, 1871 р. 
народження, Польща, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Петрiвка Станично-Луганського р-
ну, колгоспник к-пу „Комiнтерн”. Луганським 
обласним судом 31 липня 1941 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КРIГЕР Юлiус Фрiдрiхович, 1887 р. 
народження, к. Нейманiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"12-рiччя Жовтня". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРIГЕР Юлiус Юлiусович, 1896 р. 
народження, с. Євгенiвка Новоград-Волинського р-
ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Петрiвка Станично-Луганського р-
ну, колгоспник к-пу "Комiнтерн". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КРIПАК Iван Сергiйович, 1901 р. 
народження, х. Татарбранка, Новомосковський р-н 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Перевальську, 
крiпильник шахти № 2-бiс. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 22 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРIПАКОВА Єлизавета Андрiївна, 1913 р. 
народження, с. Дмитрiвка Снiжнянського р-ну 
Донецької обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в с. Грибуваха Ровенькiвської 
мiськради, домогосподарка. Арештована 22 грудня 
1941 року за звинуваченням в антирадянських 
висловлюваннях. 8 сiчня 1942 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КРIСТАЛЬ Зелiк Якубович, 1909 р. 
народження, Польща, нiмець, освiта середня. 
Проживав у смт Крiпенський Антрацитiвської 
мiськради, шкiльний учитель. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 6 жовтня 
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КРIХ Альберт Генрiхович, 1895 р. 
народження, с. Дубрава Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Боровеньки Кремiнського р-ну, колгоспник к-
пу iм. Комiнтерну. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 10 сiчня 1937 року засуджений до розстрiлу.   
Реабiлiтований у 1962 роцi.  

 

КРОЙТЕР Василь Павлович, 1887 р. 
народження, с. Малинiвка Новоодеського р-ну 
Миколаївської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, рахiвник видавництва 
"Шлях Серго". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 23 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1960 роцi.  
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КРОЛЬ Карл Миколайович, 1878(1885) р. 
народження, к. № 10 Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с-щi Азарiвка Лутугинського р-ну, селянин-
одноосiбник. Репресований тричi. Постановою 
Колегiї ОДПУ 23 лютого 1930 року заборонено 
проживання протягом 3 р. в Українi, Дагестанi, 
Ростовськiй, Московськiй та Ленiнградськiй обл. 
Російської Федерації. 25 лютого 1934 року 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. у 1937 роцi засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 i 
1995 роках. 

КРОЛЬ Костянтин Степанович, 1901 р. 
народження, с. Пiски Iзюмського р-ну Харкiвської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, iнструктор насiкального цеху з-ду iм. 
Рудя. Арештований 20 червня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРОЛЬ Микола Карлович, 1906 р. 
народження, с. Равнополь Таганрозького р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Азарiвка 
Лутугинського р-ну, ветсанiтар к-пу iм. Тельмана. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КРОЛЮК Ганна Созонтiвна, 1900 р. 
народження, Одеська обл., українка, освiта середня. 
Проживала в м. Старобiльську, домогосподарка. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 27 грудня 
1937 року засуджена до 7 р. позбавлення волi як 
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1957 роцi.  

КРОЛЮК Iван Петрович, 1902 р. 
народження, с. Селець Сокальського р-ну 
Львiвської обл., українець, освiта середня.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Старобiльську, 
начальник машинотехнiчного вiддiлу 
окрземуправлiння. Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР 1 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 грудня 
1937 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.  

КРОПОТОВ Василь Семенович, 1894 р. 
народження, с. Апальково Кромського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Христофорiвка 
Антрацитiвської мiськради, комiрник к-пу 
"Ленiнський плуг". 13 липня 1938 року 
арештований за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 22 серпня 1938 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРОТ Максим Тихонович, 1907 р. 
народження, с. Проїждже Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Лиман 
Старобiльського р-ну, сторож сiльради. 
Арештований 22 березня 1943 року за 
звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими 
окупантами. 6 липня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРОТ Мирон Iванович, 1897 р. народження, 
с. Великоцьк Мiловського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Великоцьку, селянин-
одноосiбник. Арештований 23 сiчня 1931 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. Рiшення у справi 
немає. Реабiлiтований у 1997 роцi.  

КРОТ (КРОТОВ) Пилип Єгорович, 1893 р. 
народження, с. Булавинiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у смт Новопсков, завiдуючий 
пунктом "Заготзерно". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР у 1935 роцi засуджений до 6 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КРОТЬКО Андрiй Петрович, 1892 р. 
народження, кол.с. Василiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, не працював. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 15 червня 1945 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КРОТЬКО Василь Костянтинович, 1912 р. 
народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Зорикiвка Мiловського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 11 
лютого 1932 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРОТЬКО Григорiй Оврамович, 1899 р. 
народження, м. Алчевськ, українець, освiта 
початкова. Проживав в Алчевську, мiлiцiонер. 
Арештований 2 червня 1944 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 20 червня 
1944 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

КРОТЬКО (КРУТЬКО) Iван Петрович, 
1905 р. народження, м. Краснодон, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, член 
обслуги 261 польового автохлiбозаводу 15 
кавалерiйської дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 
Волгоградського гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 6 
травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КРОТЬКО Костянтин Васильович, 1893 р. 
народження, с. Зорикiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Зорикiвцi, 
селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 11 лютого 1932 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРОТЬКО Микола Iллiч, 1904 р. 
народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Червона 
Зiрка Мiловського р-ну, колгоспник к-пу 
"Червоний прапор". Арештований 31 липня 1935 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 
сiчня 1936 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРОТЬКО (КРАДЬКО) Олексiй Iванович, 
1911 р. народження, м. Алчевськ, українець, освiта 
середня. Проживав в Алчевську, технiк тресту 
"Монтажбуд". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 13 червня 1935 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.  
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КРОТЬКО Павло Григорович, 1912 р. 
народження, смт Мiлове, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 338 
окремого будiвельного батальйону 1 Пролетарської 
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу Пiвденного фронту 31 березня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КРОХIН Iлля Євграфович, 1898 р. 
народження, м. Каменськ Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, слюсар шахти № 2-бiс. 
Арештований 9 квiтня 1943 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 4 травня 1943 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРОХМАЛЬ Андрiй Якович, 1878 р. 
народження, с. Рудiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Рудiвцi, 
без певних занять. Арештований 30 квiтня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 
червня 1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРОХМАЛЬ (КРАХМАЛЬ) Василь 
Сергiйович, 1898 р. народження, с. Гончарiвка 
Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Гончарiвцi, бджоляр к-пу "Вiльна 
праця". Донецьким обласним судом 8 липня 1933 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 1 лютого 
1934 року Верховним судом УРСР справу 
повернено на дослiдування. 25 березня 1934 року 
Сватiвським райвiддiлом ДПУ вирок скасовано, 
справу припинено. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КРОХМАЛЬ Iван Iванович, 1895 р. 
народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, рахiвник цегельного з-ду. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 11 грудня 1932 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРОХМАЛЬ Iван Семенович, 1896 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Чепигiвка Сватiвського р-ну, фуражир радгоспу № 
10. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 21 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КРОХМАЛЬ Iван Стефанович, 1906 р. 
народження, с. Чепигiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Чепигiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 вересня 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КРОХМАЛЬ Микита Васильович, 1896 р. 
народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, робiтник шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.  

КРОХМАЛЬ Пелагiя Федотiвна, 1904 р. 
народження, с. Климiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала у Климiвцi, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 10 жовтня 1941 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1989 роцi.  

КРОХМАЛЬ Семен Лукич, 1911 р. 
народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калмикiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 3 
листопада 1932 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРОХМАЛЬОВ Андрiй Степанович, 1908 
р. народження, с. Уразово, Воронезька обл., 
Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Троїцьке, машинiст водокачки 
зал.ст. Лантратiвка. Арештований 17 червня 1942 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У 
зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, 
де пiзнiше не виявлений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

КРОХМАЛЬОВ Василь Леонтiйович, 1908 
р. народження, смт Георгiївка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 809 артилерiйського полку. Вiйськовим 
трибуналом 261 стрiлецької дивiзiї 15 травня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КРОХМАЛЬОВ (КРАХМАЛЬОВ) Iван 
Олександрович, 1903 р. народження, с. 
Новоборове Старобiльського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Рубiжне, кучер тресту 
"Донбасважбуд". 7 травня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 
вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

КРОШКА Iван Семенович, 1906 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, складач поїздiв зал.ст. Стаханов. 
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 5 серпня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КРОЩЕНКО Захарiй Максимович, 1882 р. 
народження, с. Осикове Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в 
Осиковому, торговець-приватник. Арештований 8 
березня 1931 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 6 липня 1931 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.  

КРУГЕЛЬ Вiльгельм Густавович, 1914 р. 
народження, с. Катеринiвка Близнюкiвського р-ну 
Харкiвської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник бази 
обллегпрому. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 8 сiчня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.  



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 

380 

КРУГЕЛЬ Густав Густавович, 1906 р. 
народження, с. Катеринiвка Близнюкiвського р-ну 
Харкiвської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, токар з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 
вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРУГЕЛЬ Едуард Густавович, 1908 р. 
народження, с. Катеринiвка Близнюкiвського р-ну 
Харкiвської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду № 60. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 19 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1965 роцi.  

КРУГЕЛЬ Євген Оттович, 1910 р. 
народження, с. Кам'янка, Запорiзька обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м. Олександрiвську 
Артемiвської райради м. Луганська, колгоспник к-
пу "Ленiнськi днi". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРУГЛОВ Василь Андрiйович, 1868 р. 
народження, с. Карпове-Крiпенське Свердловської 
мiськради, українець, неписьменний. Проживав у 
Карпове-Крiпенському, селянин-одноосiбник. 
Народним судом кол. Ровенькiвського р-ну 17 
квiтня 1932 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. 25 жовтня 1932 року Верховним судом УРСР 
мiру покарання знижено до 3 р.  Реабiлiтований у 
1995 роцi.  

КРУГЛОВ Iван Iванович, 1925 р. 
народження, с. Астахове Свердловської мiськради, 
українець, освiта н/середня. Проживав в 
Астаховому, колгоспник к-пу iм. 1-го Травня. 9 
квiтня 1942 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд як 
у члена сiм'ї репресованого за звинуваченням у 
зрадi Батькiвщини. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРУГЛОВ Олексiй Iванович, 1906 р. 
народження, с. Карпове-Крiпенське Свердловської 
мiськради, українець, освiта середня. Проживав у с. 
Картушине Антрацитiвського р-ну, зоотехнiк 
райземвiддiлу. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КРУГЛОВА Берта Йосипiвна, 1896 р. 
народження, м. Нюрнберг, Нiмеччина, нiмкеня, 
освiта н/середня. Проживала в м. Перевальську, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 23 липня 1941 року 
засуджена до розстрiлу. 24 серпня 1941 року 
Президiєю Верховної Ради СРСР розстрiл замiнено 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1961 роцi.  

КРУГОВИХ Федiр Михайлович, 1915 р. 
народження, с. Осколець Скороднянського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Брянка, машинiст 
електровоза шахти № 1-бiс "Криворiжжя". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 22 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРУЖИЛIН Iван Михайлович, 1901 р. 
народження, х. Кружилiн, Вешенський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Ленiнське 
Свердловської мiськради, крiпильник шахти № 9. 
Арештований 25 листопада 1932 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 27 квiтня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.  

КРУЖИЛIН Микита Iванович, 1892 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, не працював. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КРУЖИЛIН Микита Михайлович, 1888 р. 
народження, х. Кружилiн, Вешенський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, 
кучер кiнного двору шахти iм. Войкова. 
Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 
26-27 квiтня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КРУЖИЛЯ Петро Омелянович, 1900 р. 
народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Чабанiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Ворошилова. Арештований 19 
вересня 1931 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
30 листопада 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.  

КРУЖИЛЯ (КРУЖЕЛЬ) Феодосiй 
Омелянович, 1906 р. народження, с. Чабанiвка 
Новоайдарського р-ну, українець, неписьменний. 
Проживав у м. Лисичанську, вагонник шахти iм. 
Войкова. Репресований двiчi. Арештований 1 
вересня 1931 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
30 листопада 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 26 березня 1933 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1931 
i 1989 роках. 

КРУК Дмитро Миколайович, 1888 р. 
народження, с. Стриївка Збаразького р-ну 
Тернопiльської обл., українець, освiта вища. 
Проживав у с. Чепигiвка Сватiвського р-ну, 
головний бухгалтер радгоспу № 10. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 
роцi.  

КРУК Фроїм Борухович (Борисович), 1906 
р. народження, м. Вiнниця, єврей, освiта вища. 
Проживав у м. Луганську, заступник начальника 
Луганської дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КРУКЧИ Дмитро Олексiйович, 1906 р. 
народження, с. Багатир Великоянисольського р-ну 
Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, електрик мiськелектромережi. 
Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1961 роцi.  

КРУЛИЦЬКИЙ Генрiх Тимофiйович, 1912 
р. народження, с. Балакири Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м. Лисичанську, вантажник мехсклозаводу. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1964 роцi.  

КРУЛИЦЬКИЙ Франц Тимофiйович, 1915 
р. народження, с. Балакири Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м. Лисичанську, вантажник мехсклозаводу. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРУНЕЛА Василь Францович, 1923 р. 
народження, м. Лисичанськ, iталiєць, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, вагонник 
мiської паливної бази. Арештований 15 лютого 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 24 червня 1943 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

КРУНЕЛО Володимир Федорович, 1900 р. 
народження, Австро-Угорщина, iталiєць, освiта 
початкова. Проживав у м. Рубiжне, грубник 
житлового вiддiлу хiмкомбiнату. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 10 жовтня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРУПА Iван Володимирович, 1901 р. 
народження, с. Макартетине Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Макартетиному, селянин-одноосiбник. 
Арештований 9 березня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 червня 
1931 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ Кароль (Карл) 
Францович, 1906 р. народження, с. Варiвцi 
Городоцького р-ну Вiнницької обл., поляк, 
неписьменний. Проживав у кол.с. Марахiвка 
Оборотнiвської сiльради Сватiвського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. 8 Березня. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ Франц Рафаїлович, 
1889 р. народження, с. Балакири Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Тарасiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. 
XVII партз'їзду. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 16 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КРУПИНIНА Надiя Iванiвна, 1913 р. 
народження, с. Ликовка Подгоренського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українка, 
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, 
швачка швейпромкомбiнату. Арештована 18 грудня 
1944 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 20 травня 1945 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1995 роцi.  

КРУПКА Iван Михайлович, 1906 р. 
народження, с. Шипилiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Привiлля Лисичанської мiськради, вибiйник шахти 
iм. Артема. Арештований 27 травня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.У зв'язку з 
воєнним станом був етапований углиб країни, 
пiзнiше мобiлiзований до лав Червоної Армiї. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРУПКО-МОСКАЛЬОВ Степан Iванович, 
1877 р. народження, Климовицький р-н 
Гомельської обл., Бiлорусь, бiлорус. Проживав у м. 
Алчевську, пенсiонер. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 6 липня 1942 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КРУПОВИЧ Борис Iванович, 1899 р. 
народження, с. Олександрiвка Новоград-
Волинського р-ну Київської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у смт Станично-Луганське, 
колгоспник к-пу iм. Литвинова. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КРУПОДЕР Микола Семенович, 1925 р. 
народження, с. Ясинiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Ясинiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Чкалова. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 15 квiтня 1944 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 
роцi.  

КРУПОДЕР Михайло Петрович, 1913 р. 
народження, с. Ясинiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Ясинiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Чкалова. Арештований 15 
квiтня 1943 року за звинуваченням у дезертирствi 
та участi у полiтбандi. 30 березня 1944 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1959 роцi.  

КРУПОДЕР Олександр Омелянович, 1918 
р. народження, с. Ясинiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Ясинiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Чкалова. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 15 квiтня 1944 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 
роцi.  

КРУПОДЕР Сергiй Захарович, 1922 р. 
народження, 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. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 
роцi.  



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 

382 

КРУПОДЕР Федiр Захарович, 1905 р. 
народження, с. Ясинiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Ясинiвцi, 
конюх к-пу iм. Чкалова. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 квiтня 1944 року засуджений до 5 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КРУПОДЕР Юхим Никифорович, 1910 р. 
народження, с. Ясинiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Ясинiвцi, 
бригадир к-пу iм. Чкалова. Арештований 15 квiтня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 30 березня 1944 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1959 роцi.  

КРУПОДЕРА Гаврило Сергiйович, 1912 р. 
народження, с. Ясинiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 665 полку. Вiйськовим трибуналом 216 
стрiлецької дивiзiї 8 квiтня 1942 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРУПОДЕРЯ Стефан Якимович, 1893 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiлолуцьку, завгосп к-пу "Луганбуд". Арештований 
27 серпня 1934 року за звинуваченням у 
контрреволюцiйному саботажi. 3 вересня 1934 року 
звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КРУТЕВИЧ Микола Олександрович, 1899 
р. народження, с. Новомихайлiвка Генiчеського р-
ну Днiпропетровської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у смт Лутугине, помiчник начальника 
будiвельного цеху чавуноливарного з-ду. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 11 
лютого 1939 року УНКВС Луганської обл. вирок 
скасовано, справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРУТИНЬ (КРУТИК) Пилип Юхимович, 
1877 р. народження, с. Леськи Черкаського повiту 
Київської губернiї, українець, освiта початкова. 
Проживав на кол.х. Нижнiй Габун 
Бiлоскелюватської сiльради Краснодонського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ 
вiд 13 сiчня 1930 року висланий на 3 р. за межi 
України. 24 вересня 1937 року арештований за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.  Рiшення 
у справi немає. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 
1995 роках.   

КРУТОВ Iван Андрiйович, 1889 р. 
народження, м. Волгоград, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Iванiвка Антрацитiвського р-ну, робiтник 
чавуноливарного з-ду. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 9 лютого 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 29 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.  

КРУТОГОЛОВИЙ Григорiй Максимович, 
1889 р. народження, м. Охтирка Харкiвської обл., 
українець, освiта середня. Проживав у м. Попасна, 
майстер iнструментального цеху вагоноремонтного 
з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КРУТОГОЛОВИЙ Iван Андрiйович, 1895 
р. народження, с. Воєводське Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Воєводському, колгоспник к-пу iм. Петровського. 
Донецьким обласним судом 13 грудня 1935 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.  

КРУТОГУЗ Євтихiй Матвiйович, 1908 р. 
народження, с. Орлiвець Петрiвського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької 
мiськради, прибиральник породи шахти № 5-бiс. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1967 роцi.  

КРУТОГУЗ Матвiй Трифонович 
(Трохимович), 1884 р. народження, с. Орлiвець 
Петрiвського р-ну Київської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Вахрушеве 
Краснолуцької мiськради, крiпильник шахти № 5-
бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1965 роцi.  

КРУТЬКО Денис Юхимович, 1910 р. 
народження, с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Чмирiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Ленiна. Арештований 29 
червня 1931 року за звинуваченням у здiйсненнi 
теракту. 8 жовтня 1931 року з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРУТЬКО Панас Юхимович, 1905 р. 
народження, с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Чмирiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Ленiна. Арештований 17 
червня 1931 року за звинуваченням у здiйсненнi 
теракту. 28 серпня 1931 року звiльнений пiд 
пiдписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРУТЬКОВ Павло Iванович, 1901 р. 
народження, с. Плешаково Звєревського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Новодар'ївка 
Ровенькiвської мiськради, без певних занять. 
Луганським обласним судом 25 лютого 1946 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1996 роцi.  

КРУТЬКОВА (КРУТЬКО) Вiра Сергiївна, 
1879 р. народження, с. Плотина Станично-
Луганського р-ну, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в м. Ровеньки, не працювала. 
Репресована двiчi. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ОДПУ вiд 16 серпня 1929 року вислана 
на 3 р. за межi України. Тим же органом 23 травня 
1932 року позбавлена права проживання на 3 р. у 12 
населених пунктах СРСР. Реабiлiтована в обох 
справах у 1992 роцi.   

КРУХМАЛЬОВ (КРОХМАЛЬОВ) Iван 
Васильович, 1904 р. народження, сл. Будьонне 
Будьонновського р-ну Воронезької обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. 
Луганську, iнженер тресту "Донпромвугiлля". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 1 липня 1941 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.  
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КРЮКОВ Василь Єпiфанович, 1887 р. 
народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта середня. Проживав у с. 
Деркульське Станично-Луганського р-ну, селянин-
одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 5 лютого 1930 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРЮКОВ Iлля Никифорович, 1900 р. 
народження, с. Будановка Золотухiнського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Мiстки 
Сватiвського р-ну, завiдуючий їдальнею. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 вересня 1937 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРЮКОВ Михайло Олексiйович, 
1868(1870) р. народження, с. Верхня Вiльхова 
Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у с. Олександрiвка Станично-
Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Арештований 11 лютого 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 
березня 1930 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.  

КРЮКОВ Михайло Юхимович, 1892 р. 
народження, с. Олександрiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав в Олександрiвцi, селянин-одноосiбник. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 22 
березня 1930 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КРЮКОВ Мусiй Григорович, 1877 р. 
народження, с. Стрєлець Долгоруковського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, пiчник 
будiвельного вiддiлу шахти № 17 iм. Фрунзе. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КРЮКОВ Олексiй Гаврилович, 1901 р. 
народження, с. Благовiщенка Горностаївського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта вища. Проживав у 
м. Рубiжне, директор школи. Донецьким обласним 
судом 20 жовтня 1936 року засуджений до 7  р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КРЮКОВ Степан Володимирович, 1902 р. 
народження, м. Алчевськ, росiянин, освiта середня.  
Член ВКП(б) у 1929-1943 рр. Проживав у м. 
Степанакерт, Нагорно-Карабахська автономна обл., 
Азербайджанська РСР, завiдуючий iнженерним 
складом Буйнакського вiйськово-пiхотного 
училища. Вiйськовим трибуналом м. Баку 30 
червня 1943 року засуджений до розстрiлу. 29 
липня 1943 року.  Розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КРЮКОВ Харитон Данилович, 1907 р. 
народження, с. Стрєлець Єлецького р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. 
Проживав у м. Ровеньки, крiпильник шахти № 35. 
Кол. Ровенькiвським районним судом 19 вересня 
1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.  

КРЮКОВ Юхим Олексiйович, 1864 (1866) 
р. народження, с. Верхня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Олександрiвка Станично-
Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Арештований 11 лютого 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 
березня 1930 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.  

КРЮКОВСЬКИЙ Кузьма Пилипович, 1914 
р. народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 5 окремої мотострiлецької бригади. 14 
липня 1943 року Вiйськовим трибуналом 226 
стрiлецької дивiзiї засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КРЮТЧЕНКО Лiдiя Iванiвна, 1916 р. 
народження, м. Вахрушеве Краснолуцької 
мiськради, українка, освiта початкова. Проживала у 
Вахрушевому, робiтниця шахти № 12. Арештована 
10 сiчня 1942 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 9 травня 1942 року 
виправдана Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл.  Реабiлiтована у 1942 роцi.  

КРЮТЧЕНКО Павло Тимофiйович, 1875 р. 
народження, с. Красне Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Красному, 
селянин-одноосiбник. Арештований 17 лютого 
1930 року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй 
дiяльностi. 22 квiтня 1930 року справу припинено, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.  

КРЮТЧЕНКО Петро Терентiйович, 1895 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, завiдуючий молочною фермою 
пiдсобного господарства з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Арештований 3 квiтня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 травня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРЮТЧЕНКО Прокiп Пилипович, 1869 р. 
народження, с. Красне Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Красному, 
селянин-одноосiбник. 21 квiтня 1933 року вiдiбрано 
пiдписку про невиїзд – звинувачувався в 
антирадянськiй агiтацiї. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КРЮЧКОВ Глiб Арсентiйович, 1884 р. 
народження, с. Арапiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Арапiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 сiчня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КРЮЧКОВ Давид Прокопович, 1890 р. 
народження, с. Арапiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Краснорiченське Кремiнського р-ну, моторист 
цегельного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 15 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.  
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КРЮЧКОВ Максим Артемович, 1899 р. 
народження, м. Харкiв, українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Данилiвка Бiловодського р-ну, 
автомеханiк Деркульського конезаводу № 63. 20 
лютого 1943 року Вiйськовим трибуналом 1 армiї 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 березня 
1943 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КРЮЧКОВ Олексiй Пимонович, 1894 р. 
народження, х. Чеботарьово, Серафимовицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, возiй шкiрзаводу № 1. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1943 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КРЮЧКОВСЬКА Зiнаїда Василiвна, 1908 р. 
народження, с. Новопетрiвка Бердянського р-ну 
Днiпропетровської обл., українка, освiта вища. 
Проживала в м. Старобiльську, не працювала. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Українського 
округу 27 березня 1943 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1993 роцi.  

КРЮЧОК (КРЮЧКОВ) Ярема 
Максимович, 1888 р. народження, с. Хороше 
Слов'яносербського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Хорошому, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 25-30 листопада 1944 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КРЯКОВЦЕВ Онисим Андрiйович, 1866 р. 
народження, с. Крякiвка Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Крякiвцi, 
служитель релiгiйного культу. Арештований 1 
жовтня 1937 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КРЯКОВЦЕВ Петро Мойсейович, 1913 р. 
народження, с. Крякiвка Слов'яносербського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. 
Путилине Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу 
"9-е сiчня". Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 5 сiчня 1946 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КРЯКОВЦЕВ Семен Кузьмич, 1901 р. 
народження, с. Крякiвка Слов'яносербського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Крякiвцi, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Арештований 3 березня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 червня 
1931 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1965 роках.   

КРЯКОВЦЕВ Ярема Назарович, 1900 р. 
народження, с. Крякiвка Слов'яносербського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. 
Трьохiзбенка Слов'яносербського р-ну, служитель 
релiгiйного культу. Луганським обласним судом 24 
липня 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КРЯЧУН Євдокiя Митрофанiвна, 1919 р. 
народження, с. Хомутець Миргородського р-ну 
Полтавської обл., українка, освiта середня. 
Проживала в с. Макiївка Кремiнського р-ну, 
дiльничний зоотехнiк. Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 17 червня 1944 року 
визнана соцiально небезпечним елементом i 
вислана за межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КСЕНЗ Iван Iванович, 1914 р. народження, 
х. Подгаєвка, Волошинський р-н Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Городище Бiловодського р-ну, 
робiтник лiсгоспу "Червоний Жовтень". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КСЕНЗ Станiслав Петрович, 1895 р. 
народження, с. Жищинцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Андрiївка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"1 Травня". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 3 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КСЕНЗ-САГАДIНА Юлiя Мартинiвна, 
1894 р. народження, смт Городок Городоцького р-
ну Вiнницької обл., полька, неписьменна. 
Проживала в с. Рудiвка Сватiвського р-ну, 
колгоспниця к-пу "1 Травня". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 року засуджена 
до розстрiлу. Реабiлiтована у 1989 роцi.  

КТИТАРЕВ (КТИТАРЕНКО) Iван 
Абрамович, 1899 р. народження, м. Сватове, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Сватовому, завiдуючий магазином 
райспоживспiлки. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 2 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.  

КТИТАРЕВ Михайло Iванович, 1892 р. 
народження, с. Нежурине Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Нежуриному, селянин-одноосiбник. Арештований 2 
травня 1931 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 25 липня 1931 року справу 
припинено. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КТИТАРЕВ Олексiй Iванович, 1888 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, конюх 
тресту "Водоканалбуд". Репресований двiчi. 
Арештований 9 травня 1932 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї.  22 серпня 1932 року з-
пiд варти звiльнений. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 березня 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1989 роках. 

КТИТАРЕВ Петро Митрофанович, 1901 р. 
народження, м. Сватове, українець, освіта 
початкова. Проживав у Сватовому, статист 
райфінвідділу. 15 листопада 1935 року відібрано 
підписку про невиїзд – звинувачувався у 
недонесенні про теракт. 6 грудня 1935 року справу 
припинено за недоведеністю звинувачення. 
Реабілітований у 1935 році. 
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КУБАЛО Iван Мартинович, 1887 р. 
народження, м. Кракiв, Польща, поляк, освiта 
початкова. Проживав у м. Краснодонi, слюсар 
шахти № 1 "Краснодон". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 3 грудня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 
роцi.  

КУБАРЕВ Михайло Васильович, 1906 р. 
народження, с. Киселi Спас-Деменського р-ну 
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, возiй 
будуправлiння № 3. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 22 сiчня 1942 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУБАХ Єфросинiя Василiвна, 1907 р. 
народження, с. Маломихайлiвка Василькiвського р-
ну Днiпропетровської обл., українка, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживала 
в с-щi Челюскiнець Лутугинського р-ну, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 10 лютого 1942 року 
засуджена до 7  р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1991 роцi.  

КУБАШ Леонтiй Григорович, 1892 р. 
народження, м. Богодухiв Харкiвської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, без певних занять. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 31 жовтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi. 

КУБЕ Йонат Iванович, 1895 р. народження, 
х. Рудкiвський, Житомирський р-н Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Лозне 
Бiлокуракинського р-ну, бригадир к-пу iм. Ленiна. 
Донецьким обласним судом 17-19 квiтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КУБИШИН Петро Людвiгович, 1910 р. 
народження, с. Жучкiвцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник 
к-пу "Ленiнське поле". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 22 лютого 1938 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.   

КУБИШКIН Пилип Петрович, 1900 р. 
народження, с. Верхнє Мар'їно Россошанського р-
ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, машинiст врубмашини шахти iм. 
Мельникова. Арештований 10 серпня 1938 року за 
звинуваченням у шкiдництвi. 2 листопада 1939 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1939 роцi.  

КУБIНСЬКИЙ Володимир Станiславович, 
1918 р. народження, с. Чухелi Базалiйського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Рогове Новопсковського р-ну, тракторист 
Новопсковської МТС. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 22 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1956 
роцi.  

КУБIНСЬКИЙ Казимир Станiславович, 
1915 р. народження, с. Чухелi Базалiйського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Рогове Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу 
"Нове життя". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУБIНСЬКИЙ Станiслав Романович, 1882 
(1888) р. народження, с. Чухелi Базалiйського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с. Рогове Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу 
"Нове життя". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУБIНСЬКИЙ Станiслав Фелiксович, 1905 
р. народження, с. Купiль Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Петровського. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 20 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1963 роцi.  

КУБЛИЦЬКИЙ Антон Миколайович, 1907 
р. народження, м. Днiпродзержинськ 
Днiпропетровської обл., росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, вчитель СШ № 13. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КУБЛО Василь Гнатович, 1908 р. 
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 337 окремого саперного батальйону 203 
стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 
17 серпня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУБЛО Гаврило Iванович, 1905 р. 
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий. Вiйськовим трибуналом 2 iнженерної 
бригади 10 лютого 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУБРАК Григорiй Петрович, 1885 р. 
народження, с. Ковалiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Сватове, машинiст парового молота депо Сватове. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 7 березня 1933 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУБРАК Олександр Карпович, 1904 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова.  Член ВКП(б) у 1928-1937 рр. Проживав 
у Сватовому, робiтник зал.ст. Сватове. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.  

КУБРАКОВ Дмитро Максимович, 1890 р. 
народження, м. Лiски Воронезької обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, крiпильник шахти № 22. 
Арештований 10 липня 1941 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 10 жовтня 1941 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.  
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КУБУШКА (КУБИШКА) Кузьма Йонович, 
1893 р. народження, с. Микільське Міловського р-
ну, українець, освіта початкова. Проживав у с. 
Діброва Міловського р-ну, пічник-приватник. 
„Трійкою” УНКВС по Донецькій обл. 22 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. 
Реабілітований у 1989 році. 

КУВЕЙТСЬКИЙ Арсентiй Дмитрович, 
1889 р. народження, с. Ратча Круглянського р-ну 
Мiнської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у смт Новопсков, колгоспник к-пу iм. 
Ленiна. Арештований 1 липня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 
з воєнним станом був етапований углиб країни, де 
пiзнiше не виявлений. 15 березня 1948 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУВИКОВ Пантелiй Васильович, 1903 р. 
народження, с-ще Котельниковський, 
Волгоградська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
бухгалтер їдальнi № 61 тресту "Доннархарч". 
Донецьким обласним судом 10 травня 1936 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1965 роцi.  

КУВИЧИНСЬКИЙ Iван Iванович, 1919 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, 
старший сержант 204 запасного артилерiйського 
полку. Вiйськовим трибуналом 121 стрiлецької 
дивiзiї 15 сiчня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУВИЧКА (КУВИЧКО) Григорiй 
Прохорович, 1887 р. народження, смт Бiловодськ, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, кочегар з-ду iм. Косiора. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 
роцi.  

КУВИЧКА Iван Максимович, 1901 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiловодську, швець артiлi 
iм. Пархоменка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької обл. 31 липня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 30 
серпня 1941 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КУВИЧКО Олександр Iларiонович, 1923 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
мотострiлецького кулеметного батальйону 120 
танкової бригади. Вiйськовим трибуналом 5 армiї 
26 серпня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1997 роцi.  

КУВИЧКО Петро Гаврилович, 1914 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, командир 
вiддiлення автоматникiв 1178 стрiлецького полку. 
Вiйськовим трибуналом 350 стрiлецької дивiзiї 3 
серпня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУВШИНОВ Дмитро Петрович, 1901 р. 
народження, с. Нiкулiно Маресьєвського р-ну 
Горьковської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве 
Краснолуцької мiськради, асенiзатор шахти № 5-7. 
Луганським обласним судом 13 вересня 1948 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУВШИНОВ Iван Арсентiйович, 1896 р. 
народження, с. Носiни Ракшинського р-ну 
Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
десятник тресту "Монтажбуд". Арештований 27 
квiтня 1934 року за звинуваченням у шкiдництвi. 27 
вересня 1934 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУГУТ Василь Якович, 1918 р. народження, 
с. Нiколаєвка Сорокського повiту, Бессарабiя, 
українець, неписьменний. Проживав у м. Красний 
Луч, прибиральник породи шахти № 22. 
Арештований 9 березня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 червня 
1942 року виправданий Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлiтований у 
1942 роцi.  

КУГУТ Максим Якович, 1915 р. 
народження, с. Нiколаєвка Сорокського повiту, 
Бессарабiя, українець, освiта початкова. Проживав 
у м. Красний Луч, прибиральник породи шахти № 
22. Арештований 9 березня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 червня 
1942 року виправданий Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл.  Реабiлiтований у 
1942 роцi.  

КУГУШ Венiамiн Iванович, 1897 р. 
народження, м. Дебальцеве Донецької обл., 
українець, освiта вища. Проживав у м. Стахановi, 
уповноважений Комiтету заготiвель. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.  

КУДАКОВ Олександр Степанович, 1906 р. 
народження, м. Алчевськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав в Алчевську, робiтник 
мартенiвського цеху металургiйного з-ду. 
Вiйськовим трибуналом Алчевського гарнiзону 23 
жовтня 1941 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУДЕЛЯ Сергiй Гарасимович, 1890 р. 
народження, с. Потапцi Каневського р-ну Київської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Новоайдар, бухгалтер вальцювального млина. 
Арештований 20 квiтня 1942 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 6 вересня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУДЕНКО Володимир Омелянович, 1920 р. 
народження, с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 85 окремої танкової бригади. Вiйськовим 
трибуналом Саратовського гарнiзону, Росiйська 
Федерацiя, 16 жовтня 1942 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  
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КУДИМА Iван Калинович, 1906 р. 
народження, с. Янкулiв Ямпiльського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, вантажник тресту 
"Лисхiмбуд". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
25 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУДИМА Сава Калинович, 1903 р. 
народження, с. Янкулiв Ямпiльського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Рубiжне, машинiст водокачки 
хiмкомбiнату. Арештований 1 жовтня 1937 року за 
звинуваченням у шпигунствi. Рiшення у справi 
немає. 5 квiтня 1968 року справу припинено за 
недоведенiстю злочинних дiй. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

КУДИМОВ Василь Iларiонович, 1896 р. 
народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Слов'яносербську, 
колгоспник к-пу "Об'єднана праця". Луганським 
обласним судом 5 серпня 1946 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУДИМОВ Федiр Олексiйович, 1892 р. 
народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта 
н/середня. Проживав у Слов'яносербську, помiчник 
головного бухгалтера примiського господарства 
облвиконкому. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 29 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КУДИМОВ Федот Iларiонович, 1901 р. 
народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Слов'яносербську, 
тимчасово не працював. Арештований 22 лютого 
1943 року за звинуваченням у службi в нiмецькiй 
полiцiї в перiод окупацiї. 22 травня 1943 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУДIН Михайло Мусiйович, 1923 р. 
народження, с. Нововодяне Кремiнського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
курсант навчального танкового полку. Вiйськовим 
трибуналом Челябiнського гарнiзону, Росiйська 
Федерацiя, 4 вересня 1943 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.   

КУДIНОВ Iван Iванович, 1896 р. 
народження, с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Золоте Первомайської мiськради, конюх шахти 
"Анненська". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 20 травня 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУДIНОВ Кирсан Карпович, 1888 р. 
народження, х. Водяновський, Нижньочирський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, кучер шахти № 28-29. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 8 жовтня 
1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.  

КУДIНОВ Микола Євграфович, 1904 р. 
народження, х. Уляшкiн, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську 
Перевальського р-ну, начальник транспортної 
дiльницi шахти № 10 iм. Артема. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 26 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КУДIНОВ Микола Федотович, 1939 р. 
народження, с. Любець Трубчевського р-ну 
Брянської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/середня. Проживав у м. Вахрушеве 
Краснолуцької мiськради, робiтник очисного 
вибою шахти № 13. Луганським обласним судом 18 
вересня 1958 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУДIНОВ Трохим Захарович, 1894 р. 
народження, с. Крута Гора Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, не працював. Арештований 26 жовтня 
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 
1948 роцi.    

КУДIНОВА Марiя Кирилiвна, 1921 р. 
народження, с. Петрiвка Сиваського р-ну 
Запорiзької обл., росiянка, освiта н/середня. 
Проживала в м. Луганську, медсестра дитячої 
консультацiї № 4. Вiйськовим трибуналом 
гарнiзону м. Луганська 30 березня 1942 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1993 роцi.  

КУДIНОВА Тетяна Павлiвна, 1906 р. 
народження, х. Бєсов, Серафимовицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
неписьменна. Проживала в м. Зоринську 
Перевальського р-ну, домогосподарка. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 28 квiтня 1943 року 
засуджена до 10 м-цiв позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1997 роцi.  

КУДЛАЙ Степан Володимирович, 1908 р. 
народження, с. Соколiвка, Чернiгiвська обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Перевальську, вибiйник шахти № 4. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУДРIН Арсенiй Михайлович, 1887 р. 
народження, м. Перевальськ, українець, освiта 
середня. Проживав у м. Луганську, директор театру 
опери i балету. Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР 29 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 30 жовтня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУДРIН (КУДРЯ) Iван Семенович, 1894 р. 
народження, с. Червоний Жовтень Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Валуйське Станично-Луганського р-
ну, робiтник "Райзаготхудоби". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 10 сiчня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.  



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 

388 

КУДРЯ Гнат Васильович, 1885 р. 
народження, с. Рудiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Сватове, сторож райздороввiддiлу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУДРЯ Гнат Васильович, 1914 р. 
народження, с. Лозовiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Кам'янка Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу 
"Комсомолець". Вiйськовим трибуналом 35 району 
авiацiйного базування 19 грудня 1941 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КУДРЯ Григорiй Кiндратович, 1894 р. 
народження, с. Демино-Олександрiвка Троїцького 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Демино-Олександрiвцi, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 2 грудня 1932 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУДРЯ Михайло Михайлович, 1901 р. 
народження, с. Верхньобогданiвка Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у 
Верхньобогданiвцi, колгоспник к-пу iм. Калiнiна. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.  

КУДРЯ Павло Олексiйович, 1901 р. 
народження, с. Велика Виска Великовискiвського 
р-ну Кiровоградської обл., українець, освiта 
середня. Проживав у с-щi Широкий Станично-
Луганського р-ну, керуючий вiддiленням радгоспу 
"Iндустрiя". Арештований 13 сiчня 1933 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 14 березня 1933 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУДРЯ Прокiп Кiндратович, 1888 р. 
народження, с. Демино-Олександрiвка Троїцького 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Демино-Олександрiвцi, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
17 квiтня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУДРЯ Семен Федорович, 1900 р. 
народження, с. Рудiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Рудiвцi, не 
працював. Вiйськовим трибуналом  Пiвденного 
фронту 10 березня 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КУДРЯВЦЕВ Антон Юхимович, 1916 р. 
народження, с. Коноплянiвка Бiлокуракинського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Вiйськовим трибуналом 18 армiї 21 грудня 1942 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 
сiчня 1943 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КУДРЯВЦЕВ Борис Iванович, 1907 р. 
народження, с. Коноплянiвка Бiлокуракинського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, механiк 
Павлiвської МТС. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 13 червня 1944 року 
засуджений до 15 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1967 роцi.  

КУДРЯВЦЕВ Микита Єгорович, 1888 р. 
народження, с. Нижнє Гурово Совєтського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
пенсiонер. Арештований 18 вересня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 
з воєнним станом етапований углиб країни, де 
пiзнiше не виявлений. 10 листопада 1965 року 
справу припинено.  Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КУДРЯВЦЕВ Олександр Андрiйович, 1894 
р. народження, м. Валуйки Воронезької обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Пархоменко Краснодонського р-ну, 
помiчник лiсничого Краснодонського лiсництва. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 15 червня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУДРЯВЦЕВ Олександр Андрiйович, 1905 
р. народження, м. Старобiльськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Старобiльську, робiтник 
мотороремзаводу. Арештований 19 жовтня 1946 
року за звинуваченням у службi в нiмецькiй полiцiї 
в перiод окупацiї. 26 грудня 1946 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1946 роцi.  

КУДРЯВЦЕВ Павло Петрович, 1884(1885) 
р. народження, смт Метьолкіне Сєверодонецької 
мiськради, українець, неписьменний. Проживав у 
Метьолкіному, селянин-одноосiбник. Арештований 
8 квiтня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 19 червня 1932 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУДРЯВЦЕВ Петро Дмитрович, 1898 р. 
народження, с. Табаївка Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, 
вантажник зал.ст. Алмазна. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КУДРЯВЦЕВ Сергiй Миколайович, 1907 р. 
народження, с. Климiвка Карлiвського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Алчевську, бухгалтер вiддiлу 
матерiально-технiчного постачання хiмзаводу № 
19. Вiйськовим трибуналом Прикордонної i 
внутрiшньої охорони УРСР по Донецькiй обл. 6 
квiтня 1936 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУДРЯВЦЕВ Стефан Павлович, 1906 р. 
народження, смт Метьолкіне Сєверодонецької 
мiськради, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий. Особливою 
нарадою при Колегiї ОДПУ 13 березня 1930 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КУЖДIН Олексiй Карпович, 1898 р. 
народження, с. Гадяч Красноградського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта вища.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Старобiльську, 
заступник завiдуючого окружним вiддiлом 
народної освiти. Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР 29 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КУЖДIНА Марiя Федорiвна, 1899 р. 
народження, с. Синiвка Синiвського р-ну 
Харкiвської обл., українка. Проживала в м. 
Старобiльську, вчителька СШ № 1. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 27 грудня 1937 року 
засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1958 роцi.  

КУЖЕЛЄВА Галина Федорiвна, 1922 р. 
народження, м. Луганськ, росiянка, освiта н/вища. 
Проживала в м. Москва, Росiйська Федерацiя, 
студентка Мосрибвтузу. Особливою нарадою при 
МДБ СРСР 30 листопада 1946 року засуджена до 3 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КУЖЕЛЬ Карпо Овер'янович, 1909 р. 
народження, с. Матусiв Шполянського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, 
слюсар вагоноремонтного пункту зал.ст. Родакове. 
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 15 жовтня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЖИНСЬКИЙ Йосип Петрович, 1909 р. 
народження, с. Борисiв Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Романiвка Бiлокуракинського р-ну, бригадир к-
пу iм. Калiнiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЖИНСЬКИЙ Карл Петрович, 1898 р. 
народження, с. Борисiв Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Романiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Калiнiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЗЕНИЙ Олександр Андрiйович, 1912 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, бурильник шахти iм. Крупської. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.  

КУЗЕНКО Микола Пантелiйович, 1909 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 130 стрiлецького полку 44 стрiлецької 
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 1 армiї 26 червня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1957 роцi.  

КУЗЕНКО Микола Петрович, 1913 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта середня. Проживав у смт 
Тошкiвка Первомайської мiськради, голова 
шахткому i завiдуючий клубом шахти № 5 
"Тошкiвка". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 29 червня 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУЗЕННИЙ Андрiй Мефодiйович, 1891 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новiй 
Астраханi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 
травня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЗЕННИЙ Федiр Митрофанович, 1899 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Мирне 
Краснодонського р-ну, виконроб шахти № 12. 
Арештований 4 серпня 1943 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. В процесi 
слiдства звинувачення не було доведено. 5 жовтня 
1943 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУЗIН Iван Андрiйович, 1905 р. 
народження, с. Нижньославутіно Мещовського р-
ну Тульської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
коногон шахти iм. Iллiча. Арештований 27 липня 
1943 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 19 жовтня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Антон Костянтинович, 1882 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiлолуцьку, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 5 березня 1930 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

КУЗНЕЦОВ Арсентiй Микитович, 1911 р. 
народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Гiрське 
Первомайської мiськради, вагонник шахти № 1-2 
"Гiрська". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Василь Абрамович, 1895 р. 
народження, х. Яриженський, Новоанненський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, закрiйник артiлi iм. Кiрова. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 23 квiтня 
1945 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1956 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Василь Григорович, 1896 р. 
народження, с. Павленкове Новопсковського р-ну, 
українець. Проживав у Павленковому, тесляр к-пу 
"Краща доля". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Василь Мойсейович, 1898 р. 
народження, х. Липовський, Перелазовський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, провiдник поштового вагона райвiддiлу 
зв'язку. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КУЗНЕЦОВ Георгiй Iванович, 1908 р. 
народження, с. Брянцево Дмитровського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, не 
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 6 лютого 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Гнат Сергiйович, 1898 р. 
народження, с. Лiва Россош Новороссошанського 
р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Iванiвка Антрацитiвського р-ну, ремонтний 
робiтник зал.ст. Штерiвка. Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 28 липня 1938 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Григорiй Васильович, 1882 р. 
народження, с. Павленкове Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Павленковому, тесляр к-пу "Краща доля". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1965 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Єгор Дмитрович, 1914 р. 
народження, с. Ключ Горшеченського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Гiрське 
Первомайської мiськради, робiтник шахти № 1-2 
"Гiрська". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Iван Iванович, 1886 р. 
народження, с. Мартиновка Суджанського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Лисичанську, 
викладач навчально-курсового комбiнату шахти iм. 
ОДПУ. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 
грудня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1985 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Iван Iларiонович, 1912 р. 
народження, с. Бор Нижньодевицького р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
наваловiдбiйник шахти № 12. Арештований 17 
червня 1942 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 
був етапований углиб країни, де пiзнiше не 
виявлений. 28 червня 1948 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Iван Микитович, 1886 р. 
народження, х. Липовський, Перелазовський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, конюх мiської лiкарнi. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 квiтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Iван Олексiйович, 1885 р. 
народження, с. Расковець Кромського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Софiївський 
Краснолуцької мiськради, будiвельний десятник 
шахти № 4-бiс. Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 9 грудня 1932 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Iван Петрович, 1897 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiлолуцьку, секретар-рахiвник селищної СШ. 
Донецьким обласним судом 21 червня 1938 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Iван Семенович, 1888 р. 
народження, с. Iзовка Сосновського р-ну 
Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
робiтник шахти № 4-2-бiс. Арештований 22 червня 
1933 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 8 вересня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Iван Титович, 1902 р. 
народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Трембачевому, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 2 сiчня 1933 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Iван Тихонович, 1910 р. 
народження, с. Каменка Малоархангельського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
апаратник коксохiмзаводу. Особливою нарадою 
при Колегiї ДПУ УРСР 15 листопада 1930 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 
роцi.  

КУЗНЕЦОВ Iван Юхимович, 1887 р. 
народження, х. Солоновський, Поповсько-
Березовський р-н Нижньоволзького краю, 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду № 60. 
Арештований 12 березня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 червня 
1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1933 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Iлля Iванович, 1889 р. 
народження, х. Русаков, Обливський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
десятник шахти № 1 "Сталiнський вибiй". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 8 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1959 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Йосип Григорович, 1889 р. 
народження, м. Золоте Первомайської мiськради, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Золотому, 
десятник шахти "Золоте". Вiйськовим трибуналом 
261 стрiлецької дивiзiї 5 лютого 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 
роцi.  

КУЗНЕЦОВ Кирило Пилипович, 1914 р. 
народження, м. Красний Луч, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 966 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 296 
стрiлецької дивiзiї 11 травня 1942 року засуджений 
до розстрiлу заочно. 13 квiтня 1943 року 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР вирок 
скасовано, справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1943 роцi.  
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КУЗНЕЦОВ Лазар Антонович, 1892 р. 
народження, х. Затонський, Усть-Медведицький р-
н Нижньоволзького краю, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, неписьменний. Проживав у м. Луганську, 
робiтник вiддiлу капiтальних робiт з-ду iм. Косiора. 
Арештований 9 березня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 червня 
1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1933 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Микола Степанович, 1915 р. 
народження, с. Нiкiтiно Починковського р-ну 
Горьковської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Кремiнна, 
електрик шахти "Кремiнна-Схiдна". Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 8 лютого 1946 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1957 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Митрофан Логвинович, 1891 
р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiлолуцьку, бухгалтер к-пу "Луганбуд". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 15 серпня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Михайло Iванович, 1898 р. 
народження, с. Кашино-Петровка 
Малоархангельського р-ну Орловської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, черговий майстер 
коксохiмзаводу. Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 13 листопада 1930 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Олексiй Денисович, 1914 р. 
народження, ст-ця Камишевська Цимлянського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
майстер-кравець швейної майстернi. Луганським 
обласним судом 12 травня 1947 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Олексiй Денисович, 1919 р. 
народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. Без 
постiйного мiсця проживання і роботи. Луганським 
обласним судом 25 квiтня 1950 року засуджений до 
25 р. позбавлення волi. 7 грудня 1954 року 
Верховним судом УРСР мiру покарання знижено 
до 10 р.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Омелян Прокопович, 1889 р. 
народження, с. Гречишкине Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Степний 
Яр Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Онисим Овсiйович, 1876 р. 
народження, с. Боловчево Рогнедiнського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську 
Перевальського р-ну, робiтник шахти № 10 iм. 
Артема. Арештований 27 листопада 1937 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 лютого 
1938 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1939 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Павло Олексiйович, 1908 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 6 
прикордонного загону ОДПУ. Виїзною сесiєю 
Колегiї ОДПУ 13 квiтня 1931 року засуджений до 3 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Панас Васильович, 1884 р. 
народження, с. Павленкове Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Павленковому, селянин-одноосiбник. Спецколегiєю 
Донецького обласного суду 20 грудня 1936 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Петро Андрiйович, 1889 р. 
народження, ст-ця Качалiнська Iловлiнського р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта вища. Проживав у м. Луганську, 
учитель СШ № 25. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 9 сiчня 1942 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 11 березня 
1942 року Вiйськовим трибуналом Пiвденного 
фронту вирок скасовано, справу направлено на 
нове розслiдування, яке не вiдбулося через смерть 
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КУЗНЕЦОВ Петро Кирилович, 1893 р. 
народження, с. Силiнка Всходського р-ну 
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, боєць 
воєнiзованої охорони з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 10 травня 1942 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Петро Федорович, 1894 р. 
народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Трембачевому, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" 
при Колегiї ОДПУ 24 сiчня 1933 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Петро Федорович, 1898 р. 
народження, с. Павленкове Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Павленковому, селянин-одноосiбник. 23 жовтня 
1936 року Донецьким обласним судом засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.  

КУЗНЕЦОВ Петро Юхимович, 1882 р. 
народження, х. Нижньоширков, Серафимовицький 
р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, робiтник лiсного складу шахти № 21. 
Донецьким обласним судом 21 сiчня 1935 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Прокiп Михайлович, 1879 р. 
народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Трембачевому, не працював. Репресований двiчi. 
Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 
березня 1930 року висланий на 7 р. за межi 
України. 16 липня 1940 року Особливою нарадою 
при НКВС СРСР засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.  
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КУЗНЕЦОВ Савелiй Iванович, 1894 р. 
народження, м. Кишинiв, Молдова, молдаванин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
кочегар з-ду iм. Жовтневої революцiї. Судовою 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Семен Васильович, 1887 р. 
народження, с. Лунiно Чернського р-ну Тульської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Ровеньки, касир 8-ї 
будiвельної дiльницi. Арештований 25 липня 1941 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 
липня 1942 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Семен Васильович, 1896 р. 
народження, с. Павленкове Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Павленковому, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 8 квiтня 
1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Семен Ксенофонтович, 1902 р. 
народження, х. Липовський, Клєтський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, наваловiдбiйник шахти № 2. Донецьким 
обласним судом 20 серпня 1935 року засуджений 
до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.  

КУЗНЕЦОВ Тимофiй Олександрович, 1878 
(1880) р. народження, с. Павленкове 
Новопсковського р-ну, українець, неписьменний. 
Проживав у Павленковому, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Арештований 24 березня 1931 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 
лютого 1932 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 23 жовтня 
1936 року Донецьким обласним судом засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно 
у 1994 i 1990 роках.   

КУЗНЕЦОВ Якiв Маркiянович, 1895 р. 
народження, х. Липовський, Клєтський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, вагар зал.ст. Криндачiвка. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 7 лютого 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 25 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Якiв Микитович, 1900 р. 
народження, х. Липовський, Клєтський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, бухгалтер шахти № 1-1-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЗНЕЦОВ Якiв Сидорович, 1895 р. 
народження, х. Липовський, Клєтський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
робiтник шахти "Анненська". Особливою нарадою 
при Колегiї ДПУ УРСР 31 березня 1933 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЗНЕЦОВА Ксенiя Олександрiвна, 1895 
р. народження, с. Плотина Станично-Луганського 
р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала у 
Плотинi, без певних занять. Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 4 липня 
1944 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.  

КУЗНЕЦОВА Марiя Iванiвна, 1908 р. 
народження, с. Плотина Станично-Луганського р-
ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в смт 
Станично-Луганське, робiтниця 2-го 
виконробського пункту "Шляхбуду". Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 4 липня 
1944 року засуджена до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1991 роцi.  

КУЗНЕЦОВА Марiя Петрiвна, 1923 р. 
народження, м. Стаханов, українка, освiта 
початкова. Проживала в Стахановi, вiдкатниця 
шахти "Максимiвська". Арештована 14 сiчня 1942 
року за звинуваченням у зв'язках з агентурою 
нiмецької розвiдки. 3 березня 1942 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КУЗНЕЦОВА Мотрона Антонiвна, 1915 р. 
народження, с. Костянтинiвка Новопсковського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала у 
Костянтинiвцi, колгоспниця к-пу iм. Шмiдта. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 липня 
1944 року ухвалено постанову про вислання за межi 
України. Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КУЗНЕЦОВА Нiна Йосипiвна, 1924 р. 
народження, м. Золоте Первомайської мiськради, 
українка, освiта н/середня. Проживала в Золотому, 
учениця 8-го класу. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 8 липня 1942 року 
засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1990 роцi.  

КУЗНЕЦОВА Олександра Тарасiвна, 1919 
р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала у 
Бiлолуцьку, колгоспниця к-пу "Червоний 
партизан". 15 травня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськової частини 1080 засуджена до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.  

КУЗНЕЦОВА Феодосiя Семенiвна, 1896 р. 
народження, м. Золоте Первомайської мiськради, 
українка, освiта початкова. Проживала в Золотому, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 8 липня 1942 року 
засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1990 роцi.  

КУЗОВИЙ Сергiй Семенович, 1887 р. 
народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, сторож. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 21 жовтня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЗОВЛЄВ Данило Кузьмич, 1877 р. 
народження, с. Верхньобогданiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Верхньобогданiвцi, селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 14 травня 1930 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  
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КУЗОВЛЄВ Митрофан Федорович, 1906 р. 
народження, с. Верхньобогданiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Верхньобогданiвцi, селянин-
одноосiбник. Арештований 9 серпня 1921 року за 
звинуваченням у бандитизмi. 23 вересня 1921 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КУЗОВЛЄВ Павло Степанович, 1901 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, електрослюсар шахти iм. Сталiна. 
Арештований 4 сiчня 1938 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
15 жовтня 1938 року справу припинено за 
малозначнiстю, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУЗОВЛЄВ Федiр Омелянович, 1881 р. 
народження, с. Верхньобогданiвка Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Верхньобогданiвцi, тесляр к-пу iм. К. 
Маркса. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1968 роцi.  

КУЗОВЛЄВА Євдокiя Євгенiвна, 1901 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Калиновому, домогосподарка. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджена 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 
роцi.  

КУЗОВОВ Iван Данилович, 1874 р. 
народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у м. Зоринську 
Перевальського р-ну, конюх шахти "Никанор". 
Арештований 4 жовтня 1937 року за звинуваченням 
в контрреволюцiйнiй агiтацiї. Рiшення у справi 
немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КУЗОВОВ Федiр Павлович, 1910 р. 
народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 133 стрiлецького полку 44 стрiлецької 
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 6 стрiлецького 
корпусу 20 червня 1943 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУЗОВОЙ Павло Iларiонович, 1896 р. 
народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Артемiвську Перевальського р-ну, вантажник 
вугiльного складу шахти № 10 iм. Артема. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КУЗЬКО Петро Гарасимович, 1879 (1878) р. 
народження, смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiлогорiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР від 16 лютого 1930 року висланий на 3 
р. за межi України. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЗЬМЕНКО Анна Антонiвна, 1898 р. 
народження, Польща, полька, освiта початкова. 
Проживала в м. Луганську, домогосподарка. 
Арештована 20 жовтня 1937 року як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 19 березня 1938 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 
1938 роцi.  

КУЗЬМЕНКО Василь Демидович, 1902 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, вибiйник 
шахти iм. Iллiча. Арештований 23 липня 1938 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї i 
шкiдництвi. 18 серпня 1938 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1938 роцi.  

КУЗЬМЕНКО Василь Дмитрович, 1901 р. 
народження, с. Благiвка Ровенькiвської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Благiвцi, 
робітник шахти № 7. Арештований 13 березня 1932 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 11 липня 1932 року 
справу припинено за малозначнiстю, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1997 роцi.  

КУЗЬМЕНКО Григорiй Андрiйович, 1911 
р. народження, с. Благiвка Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Благiвцi, селянин-одноосiбник. Луганським 
окружним судом 12 листопада 1929 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУЗЬМЕНКО Григорiй Володимирович, 
1888 р. народження, с. Олешня Охтирського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бугаївка Перевальського р-ну, 
робiтник Бугаївського кар'єру. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1968 
роцi.  

КУЗЬМЕНКО Данило Павлович, 1906 р. 
народження, с. Рябухине Нововодолазького р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, 
прохiдник шахти "Сутоган". Вiйськовим 
трибуналом Алчевського гарнiзону 14 травня 1942 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1964 роцi.  

КУЗЬМЕНКО Єфрем Степанович, 1888 р. 
народження, с. Понурiвка Стародубського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, слюсар котельного цеху 
з-ду iм. Жовтневої революцiї. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 26 вересня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КУЗЬМЕНКО Кирило Миколайович, 1888 
р. народження, с. Благiвка Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Кленовий Ровенькiвської мiськради, робiтник 
шахти № 7. Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 11 липня 1932 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 10 
серпня 1937 року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований в 
обох справах у 1989 роцi.  
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КУЗЬМЕНКО Марiя Семенiвна, 1908 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Успенцi, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом 
Алчевського гарнiзону 14 травня 1942 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1964 роцi.  

КУЗЬМЕНКО Микола Iванович, 1893 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Кругле Сватiвського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Постановою Судової 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 12 березня 
1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1997 роцi.  

КУЗЬМЕНКО Михайло Архипович, 1910 р. 
народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, бурильник шахти № 1-бiс. Арештований 
25 червня 1938 року за звинуваченням у 
контрреволюцiйнiй дiяльностi. 18 серпня 1938 року 
справу припинено за недоведенiстю протиправних 
дiй, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1938 
роцi.  

КУЗЬМЕНКО Михайло Пилипович, 1910 р. 
народження, смт Вергулiвка Брянкiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Вергулiвцi, стрiлочник зал.ст. Дебальцеве, 
Донецька обл. Постановою Судової "трiйки" при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 березня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КУЗЬМЕНКО Нiна Iванiвна, 1924 р. 
народження, с. Усiвка Березанського р-ну Київської 
обл., українка, освiта початкова. Проживала в с. 
Шпотине Старобiльського р-ну, не працювала. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 4 липня 1942 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1993 роцi.  

КУЗЬМЕНКО Олександр Леонтiйович, 
1884 р. народження, Полонський р-н Кам'янець-
Подiльської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiловодськ, не працював. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 23 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЗЬМЕНКО Олексiй Петрович, 1895 р. 
народження, с. Дар'ївка Свердловської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Дар'ївцi, 
колгоспник к-пу "Вiльна праця". Арештований 10 
лютого 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 8 березня 1932 року 
звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУЗЬМЕНКО Павло Азарович, 1910 р. 
народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець. Вiйськовим 
трибуналом 1 будiвельного корпусу 12 липня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЗЬМЕНКО Павло Iванович, 1889 р. 
народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
робiтник шахти № 2-8. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 21 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КУЗЬМЕНКО Павло Пилипович, 1909 р. 
народження, смт Вергулiвка Брянкiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Дебальцеве Донецької обл., робiтник зал.ст. 
Дебальцеве. Постановою Судової "трiйки" при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 березня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1990 
роцi.  

КУЗЬМЕНКО Пилип Зiновiйович, 1883 р. 
народження, смт Вергулiвка Брянкiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Вергулiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 
березня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЗЬМЕНКО Роман Максимович, 1893 р. 
народження, смт Вергулiвка Брянкiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Вергулiвцi, кондуктор зал.ст. Дебальцеве, Донецька 
обл. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 
березня 1930 року засуджений до розстрiлу.   
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЗЬМЕНКО Савелiй Мартинович, 1888 р. 
народження, смт Вергулiвка Брянкiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Вергулiвцi, кондуктор товарних поїздiв зал.ст. 
Дебальцеве, Донецька обл. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 21 квiтня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1992 роцi.  

КУЗЬМЕНКО Семен Андрiйович, 1881 р. 
народження, с. Дар'ївка Свердловської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Дар'ївцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 грудня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КУЗЬМЕНКО Федiр Павлович, 1890 р. 
народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, українець, освiта 
початкова. Проживав у Нагольно-Тарасiвцi, 
завiдуючий магазином споживспiлки. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 
роцi.  

КУЗЬМЕНКОВ Якiв Онисимович, 1891 р. 
народження, с. Шумаєво Єльнiнського р-ну 
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Стахановi, приймальник 
Державного iнституту коксу "Запвугiлля". 
Арештований 25 лютого 1931 року за 
звинуваченням у шкiдництвi. 8 жовтня 1931 року 
справу припинено за недоведенiстю протиправних 
дiй, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  
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КУЗЬМИНОВА (КУЗЬМIНА) Вiра 
Пимонiвна, 1910 р. народження, с. Передiльське 
Станично-Луганського р-ну, українка, освiта 
початкова. Проживала у Передiльському, 
домогосподарка. Арештована 2 березня 1930 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 
квiтня 1930 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1930 роцi.  

КУЗЬМИНСЬКИЙ Василь Гордiйович, 
1910 р. народження, м. Красний Луч, українець, 
освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 11 
стрiлецького полку 4 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом Донецького гарнiзону 14 
серпня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУЗЬМИНСЬКИЙ Iван Терентiйович, 
1882 р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мiусинську, машинiст Штердресу. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 31 
липня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КУЗЬМИНЧУК Василь Макарович, 1895 р. 
народження, с. Довжки Славутського р-ну 
Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Первомайську, робiтник 
зал.ст. Варваропiлля. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 22 березня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЗЬМИЦЬКИЙ Макар Кирилович, 1906 
р. народження, с. Вiльне Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Вiльному, колгоспник к-пу "Червоний хлiбороб". 
Арештований 28 лютого 1933 року за 
звинуваченням у саботажi. 5 квiтня 1933 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.  

КУЗЬМИЧ Василь Федорович, 1884 р. 
народження, с. Приборово Слонiмського р-ну 
Гродненської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта 
початкова. Проживав у с-щi Довжанський 
Свердловської мiськради, оглядач вагонiв 
транспортної служби тресту "Свердловвугiлля". 
Арештований 30 квiтня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 29 червня 1938 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1938 роцi.  

КУЗЬМИЧ Дмитро Михайлович, 1919 р. 
народження, с. Кам'янка Коршевського р-ну 
Станiславської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацитi, слюсар-
iнструментальник рудоремонтного з-ду. 
Луганським обласним судом 17 червня 1959 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЗЬМИЧ Костянтин Федорович, 1894 р. 
народження, с. Приборово Слонiмського р-ну 
Гродненської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта 
початкова. Проживав у м. Свердловську, коваль 
шахти iм. Володарського. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КУЗЬМИЧ Леонтiй Сильвестрович, 1891 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, крiпильник шахти № 3-3-
бiс. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КУЗЬМИЧ Пилип Сильвестрович, 1888 р. 
народження, Бiлорусь, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, колгоспник к-пу "Iскра". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КУЗЬМIН Андрiй Григорович, 1888 р. 
народження, с. Новикiвка, Донецька обл., росiянин, 
неписьменний. Проживав у смт Успенка 
Лутугинського р-ну, возiй з-ду № 12 "Кокс". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КУЗЬМIН Андрiй Якимович, 1901 р. 
народження, с. Машликiно Мiллеровського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
помiчник машинiста паровоза з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Арештований 17 листопада 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 1942 роцi.  

КУЗЬМIН Аркадiй Степанович, 1907 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта вища. 
Вiйськовослужбовець, вiйськовий лiкар-цензовик 
62  полку 21 стрiлецької дивiзiї. Колегiєю ОДПУ 23 
серпня 1931 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЗЬМIН Григорiй Артемович, 1898 р. 
народження, с. Квашково Лузького р-ну 
Ленiнградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, тесляр 
3-ї буддiльницi Пiвнiчно-Донецької залiзницi. 
Постановою Особливої наради при МДБ СРСР вiд 
3 вересня 1949 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЗЬМIН Iван Пимонович, 1903 р. 
народження, с. Передiльське Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта н/середня. 
Проживав у м. Луганську, плановик цеху 
ширвжитку з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Арештований 3 грудня 1936 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 2 липня 1937 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу. Реабiлiтований у 1937 роцi.  

КУЗЬМIН Iван Степанович, 1904 р. 
народження, с. Велике Пiдбереззя, Татарська АРСР, 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Софiївський Краснолуцької 
мiськради, десятник шахти № 10. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КУЗЬМIН Йосип Якимович, 1903 р. 
народження, с. Машликiно Мiллеровського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
завiдуючий кiоском Климiвського райхарчоторгу. 8 
жовтня 1941 року Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЗЬМIН Максим Петрович, 1876 р. 
народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав в 
Урало-Кавказi, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 30 березня 1930 
року ухвалено постанову про вислання за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЗЬМIН Микола Михайлович, 1914 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Брянка, слюсар шахти № 
12. Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу 17 листопада 1936 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КУЗЬМIН Михайло Кузьмич, 1909 р. 
народження, с. Нижнi Грачики Глубокинського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Талове 
Краснодонської мiськради, десятник шахти № 10. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КУЗЬМIН Михайло Федорович, 1896 р. 
народження, м. Куйбишев, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Новопсков, голова райвиконкому. Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР 29 березня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1964 роцi.  

КУЗЬМIН Павло Михайлович, 1907 р. 
народження, с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, крiпильник шахти iм. Iллiча. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 
роцi.  

КУЗЬМIН Павло Степанович, 1902 р. 
народження, м. Рутченкове Донецької обл., 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Перевальську, старший нормувальник шахти № 4. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КУЗЬМIН Семен Семенович, 1890 р. 
народження, с. Передiльське Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у 
Передiльському, голова к-пу iм. Фрунзе. 
Арештований 14 сiчня 1933 року за звинуваченням 
у саботажi хлiбозаготiвель. 13 квiтня 1933 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.  

КУЗЬМIН Тихон Захарович, 1882 р. 
народження, м. Старобiльськ, росiянин, освiта 
н/середня. Проживав у Старобiльську, листоноша. 
Донецькою ГубЧК 30 червня 1920 року засуджений 
до 2 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 
роцi.  

КУЗЬМIНА Анастасiя Iванiвна, 1900 р. 
народження, смт Новоолександрiвка 
Краснодонського р-ну, українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Свердловську, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом 51 армiї 3 квiтня 1943 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1992 роцi.  

КУЗЬМIНА Антонiна Iванiвна, 1914 р. 
народження, с. Касьяново Лiвенського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Стахановi, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 2 липня 1942 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1992 роцi.  

КУЗЬМIНА Валентина Федорiвна, 1917 р. 
народження, м. Днiпропетровськ, українка, освiта 
вища. Проживала в м. Луганську, не працювала. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 18 червня 1943 року засуджена до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1957 роцi.  

КУЗЬМIНА Галина Микитiвна, 1917 р. 
народження, с. Коломийчиха Сватiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Лисичанську, домогосподарка. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 37 армiї 
9 березня 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КУЗЬМIНСЬКА Камiлiя Йосипiвна, 1896 р. 
народження, смт Мархлевськ Мархлевського р-ну 
Київської обл., полька, неписьменна. Проживала в 
с. Євсуг Бiловодського р-ну, швачка-приватниця. 
Донецьким обласним судом 25 жовтня 1937 року 
засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1966 роцi.  

КУЗЬМIНСЬКА Розалiя Антонiвна, 1916 р. 
народження, с. Бiлка Мархлевського р-ну Київської 
обл., полька, освiта початкова. Проживала в с. 
Євсуг Бiловодського р-ну, колгоспниця к-пу iм. 
Ленiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 
сiчня 1938 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1960 роцi.  

КУЗЬМIНСЬКИЙ Фаустин Дем'янович, 
1897 р. народження, с. Новий Завод Мархлевського 
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Третякiвка Бiловодського р-ну, 
колгоспник к-пу "Заповiт Iллiча". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЗЮБЕРДIН Андрiй Варфоломiйович, 
1897 р. народження, кол.с. Верхня Лощина 
Вiльхiвської сiльради Станично-Луганського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Нижня 
Вiльхова Станично-Луганського р-ну, селянин-
одноосiбник. Арештований 3 жовтня 1929 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 24 сiчня 1930 року 
звiльнений пiд пiдписку про невиїзд.  
Реабiлiтований у 1997 роцi.  
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КУЗЮБЕРДIН Варфоломiй Iванович, 1889 
(1890) р. народження, с. Нижня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Валуйське Станично-Луганського р-
ну, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Арештований 3 жовтня 1929 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
27 листопада 1929 року звiльнений пiд пiдписку 
про невиїзд. Арештований 24 листопада 1932 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 6 
березня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у 1997 i 1933 
роках. 

КУЗЮБЕРДIН Василь Борисович, 1912 р. 
народження, с. Золотарiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, вагар зал.ст. Луганськ. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1955 роцi.  

КУЗЮБЕРДIН Володимир Свиридович, 
1923 р. народження, с. Комишне Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта н/середня. 
Проживав у с. Борова Борівського р-ну Харкiвської 
обл., секретар райкому ВЛКСМ. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 28 лютого 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1957 роцi.  

КУЗЮБЕРДIН Гаврило Iванович, 1892 р.  
народження, с. Нижня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Нижнiй Вiльховiй, селянин-
одноосiбник. Арештований 3 жовтня 1929 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 27 листопада 1929 
року звiльнений пiд пiдписку про невиїзд.  
Реабiлiтований у 1997 роцi.  

КУЗЮБЕРДIН Давид Iванович, 1877 р. 
народження, с. Нижня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Нижнiй Вiльховiй, селянин-
одноосiбник. Арештований 3 жовтня 1929 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 27 листопада 1929 
року звiльнений пiд пiдписку про невиїзд.  
Реабiлiтований у 1997 роцi.  

КУЗЮБЕРДIН (КОЗЮБЕРДIН) Єгор 
Лукич, 1888 р. народження, с-ще Вiльхове 
Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у с. Олександрiвка Станично-
Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28 лютого 1931 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.   

КУЗЮБЕРДIН (КОЗЮБЕРДIН) Iван 
Варфоломiйович, 1885 р. народження, с. 
Золотарiвка Станично-Луганського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Золотарiвцi, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 19 березня 1930 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1989 i  1961 роках.   

КУЗЮБЕРДIН Iлля Михайлович, 1883 р. 
народження, с. Нижня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, українець, неписьменний. 
Проживав у Нижнiй Вiльховiй, селянин-
одноосiбник. Арештований 3 жовтня 1929 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 24 сiчня 1930 року 
звiльнений пiд пiдписку про невиїзд.  
Реабiлiтований у 1997 роцi.  

КУЗЮБЕРДIН (КОЗЮБЕРДIН) Леон 
Варфоломiйович, 1887 р. народження, кол.с. 
Верхня Лощина Вiльхiвської сiльради Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, селянин-
одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 5 лютого 1930 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЗЮБЕРДIН (КОЗЮБЕРДIН) Микита 
Спиридонович, 1882 (1886) р. народження, с. 
Комишне Станично-Луганського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Комишному, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Особливою нарадою при Колегiї ОДПУ 3 вересня 
1929 року ухвалено постанову про вислання на 3 р. 
за межi України. Арештований 17 вересня 1933 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної повстанської органiзацiї. 21 
грудня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1933 
роках. 

КУЗЮБЕРДIН Михайло Дмитрович, 1899 
р. народження, с-ще Вiльхове Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта середня. 
Проживав у Вiльховому, селянин-одноосiбник. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28 
лютого 1931 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КУЗЮБЕРДIН Михайло Федорович, 1906 
р. народження, с. Нижня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, шофер фабрики iм. 
Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
19 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.  

КУЗЮБЕРДIН (КОЗЮБЕРДIН) Наум 
Антонович, 1872 (1873) р. народження, смт 
Станично-Луганське, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у кол.с. Петрівське 
Верхньобогданiвської сiльради Станично-
Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Постановою Судової "трiйки" 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 13 березня 1930 року 
висланий на 5 р. за межi України. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований в обох 
справах у 1989 роцi.  
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КУЗЮБЕРДIН Петро Власович, 1888 р. 
народження, кол.с. Петрiвське 
Верхньобогданiвської сiльради Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Станично-Луганське, ветеринар-
санiтар. Арештований 14 грудня 1932 року за 
звинуваченням у проведеннi ворожої роботи проти 
радянської влади. В ходi слiдства звинувачення не 
знайшло пiдтвердження, 7 лютого 1933 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.  

КУЗЮБЕРДIН (КОЗЮБЕРДІН) Петро 
Прокопович, 1877 р. народження, с. Нижня 
Вiльхова Станично-Луганського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Нижнiй Вiльховiй, 
селянин-одноосiбник. Арештований 3 жовтня 1929 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 5 лютого 1930 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1997 роцi.  

КУЗЮБЕРДIН (КОЗЮБЕРДIН) Петро 
Трохимович, 1881 (1883) р. народження, с. Нижня 
Вiльхова Станично-Луганського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Нижнiй Вiльховiй, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 5 лютого 1930 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 9 червня 
1937 року арештований за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i  1995 роках.   

КУЗЮБЕРДIН Прокiп Арефiйович, 1901 р. 
народження, с. Колесникiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, плановик котельного 
цеху з-ду iм. Пархоменка. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.  

КУЗЮБЕРДIН Семен Федорович, 1902 р. 
народження, с. Нижня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Нижнiй Вiльховiй, молотобоєць 
новосталеливарного цеху Луганського з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 30 жовтня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.  

КУЗЮБЕРДIН Степан Спиридонович, 1892 
р. народження, с. Комишне Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Комишному, касир радгоспу iм. 8 Березня. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1972 роцi.  

КУЗЮБЕРДIН (КОЗЮБЕРДIН) Федiр 
Iванович, 1860 (1865,1866) р. народження, с. 
Нижня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Нижнiй 
Вiльховiй, селянин-одноосiбник. Репресований 
тричi. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 5 
лютого 1930 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. 23 грудня 1933 року арештований як iнiцiатор 
створення контрреволюцiйної повстанської 
органiзацiї, що в ходi слiдства не було доведено. 15 
лютого 1934 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. 16 лютого 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989, 1934 i 1995 
роках.   

КУЗЮБЕРДIН (КОЗЮБЕРДІН) Федiр 
Iванович, 1887 (1884) р. народження, с. Нижня 
Вiльхова Станично-Луганського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Нижнiй Вiльховiй, 
селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 5 лютого 1930 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

КУЗЮБЕРДIН Феодосiй Борисович, 1906 р. 
народження, с. Золотарiвка Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 38 стрiлецького 
полку. Арештований 5 серпня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11 серпня 
1943 року Вiйськовим трибуналом 14 стрiлецької 
дивiзiї справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1943 роцi.  

КУЗЮБЕРДIН (КОЗЮБЕРДІН) Якiв 
Федорович, 1899 р. народження, с. Нижня 
Вiльхова Станично-Луганського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Нижнiй Вiльховiй, 
селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 5 лютого 1930 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КУЗЮБЕРДIНА Анна Митрофанiвна, 1903 
р. народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в с. Нижня Вiльхова 
Станично-Луганського р-ну, домогосподарка. 
Арештована 3 жовтня 1929 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
27 листопада 1929 року звiльнена пiд пiдписку про 
невиїзд.  Реабiлiтована у 1997 роцi.  

КУЗЮБЕРДIНА Марiя Никифорiвна, 1881 
р. народження, с. Нижня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, росiянка, освiта початкова. 
Проживала у м. Луганську, не працювала. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 серпня 1937 
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1995 роцi.  
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КУК Катерина (Леокадiя) Адамiвна, 1903 р. 
народження, к. Нейгейм Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в с. Новоолександрiвка Бiловодського 
р-ну, конюх конезаводу № 64. Арештована 4 
вересня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй дiяльностi. 29 вересня 1941 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КУК Леонiд Рейнгольдович, 1917 р. 
народження, м. Харкiв, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Сватове, бухгалтер районної 
контори "Заготживсировина". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1956 роцi.  

КУК (КУКА) Микола Антонович, 1912 р. 
народження, с. Свiчкiвка Драбiвського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду iм. 
Пархоменка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 11 лютого 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 
роцi.  

КУК Олександр Федорович, 1899 р. 
народження, к. Нейгейм Червоноармiйського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Новоолександрiвка Бiловодського р-ну, столяр 
"Донтрансу". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУК Рейнгольд Карлович, 1912 р. 
народження, с. Гришине Красноармiйського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Луганську, завiдуючий складом харчоторгу. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 9 грудня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КУК Рейнгольд Фрiдрiхович, 1894 р. 
народження, к. Роща Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. 
Сватове, їздовий к-пу "Нове життя". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КУКЛА Василь Юхимович, 1899 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, городник 
Сватiвської сiльгоспбази. Арештований 26 квiтня 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 26 травня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.  

КУКЛА Володимир Данилович, 1925 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, учень шевця в 
майстернi раймiсцевпрому. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 25 вересня 1943 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 
роцi.  

КУКЛА Микола Юхимович, 1908 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, возiй млина 
об'єднання "Союзхлiб". Арештований 26 квiтня 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 26 травня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУКОНОС Якiв Романович, 1908 р. 
народження, с. Увольє Красногорського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Лутугине, 
робiтник зал.ст. Лутугине. Вiйськовим трибуналом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 23 березня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.  

КУКРИЦЬКИЙ Петро Федорович, 1879 р. 
народження, с. Жванець Кам'янець-Подiльського р-
ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, сторож шахти iм. 
ОДПУ. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУКС Гаврило Васильович, 1905 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 113 
стрiлецького полку 32 стрiлецької дивiзiї. 
Арештований 16 листопада 1942 року за 
звинуваченням у спробi перейти на бiк ворога. 5 
листопада 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.  

КУКСА Семен Iванович, 1897 р. 
народження, х. Мала Креп'янка, Азово-
Чорноморський край, Росiйська Федерацiя, 
українець. Проживав у смт Успенка Лутугинського 
р-ну, агент-заготiвельник вiддiлу робiтничого 
постачання з-ду № 12 "Кокс". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КУКСIН Павло Миколайович, 1878 р. 
народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Дмитрiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 28 червня 1929 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 
вересня 1929 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУКСОВ Аксен Павлович, 1896 р. 
народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Великiй Чернiгiвцi, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 травня 1931 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУКУЇШКО Iван Федотович, 1912 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта н/вища. Проживав у м. Красний 
Луч, iнструктор лiкнепу мiськвно. Арештований 3 
червня 1934 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 15 жовтня 1934 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  
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КУКУЇШКО Юрiй Федотович, 1914 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 286 полку 111 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом гарнiзону м. Вологди, 
Росiйська Федерацiя, 21 квiтня 1941 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУКУЇШКО Якiв Степанович, 1895 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Петровське Краснолуцької мiськради, бригадир з-
ду № 59. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУКУЛЕВСЬКИЙ Микита Мусiйович, 
1907 р. народження, смт Маркiвка, українець, 
освiта початкова. Проживав у Маркiвцi, механiк 
радгоспу "Маркiвський". Арештований 20 лютого 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 12 лютого 1944 року 
Особливою нарадою при НКВС СРСР мiрою 
покарання визначено строк попереднього 
ув'язнення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1993 роцi.  

КУКУСТА Андрiй Петрович, 1914 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, робiтник шахти iм. Титова. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КУКУШ Анатолiй Федорович, 1911 р. 
народження, с. Ялта Марiупольського р-ну 
Донецької обл., грек, освiта н/вища. Проживав у м. 
Луганську, студент Луганського 
сiльськогосподарського iнституту. Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 5 лютого 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КУКУШКIНА Марiя Iванiвна, 1917 р. 
народження, м. Лисичанськ, росiянка, освiта 
н/середня. Проживала в м. Привiлля Лисичанської 
мiськради, завiдуюча бiблiотекою клубу шахти iм. 
Артема. Донецьким обласним судом 10 сiчня 1937 
року засуджена до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1966 роцi.  

КУКУЯШНА Тетяна Дмитрiвна, 1888 р. 
народження, кол.с. Дмитрiвка Антрацитiвського р-
ну, українка, неписьменна. Проживала в м. Красний 
Луч, не працювала. Вiйськовим трибуналом 383 
стрiлецької дивiзiї 13 лютого 1942 року засуджена 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 
роцi.  

КУКУЯШНИЙ Андрiй Петрович, 1874 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, неписьменний. Проживав у 
Мiусинську, тесляр тресту "Шляхбуд". Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 20 лютого 1934 
року ухвалено постанову про вислання за межi 
України умовно. Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КУКУЯШНИЙ Михайло Якович, 1878 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, не працював. Вiйськовим 
трибуналом 383 стрiлецької дивiзiї 13 лютого 1942 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1990 роцi.  

КУКУЯШНИЙ Олексiй Маркович, 1881 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, робiтник шахти № 151. 
Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 20 лютого 1934 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 27 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1961 i 1960 роках. 

КУЛАГIН Вiктор Гарасимович, 1914 р. 
народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий полкової батареї запасного 
кавалерiйського полку. Вiйськовим трибуналом 141 
окремої стрiлецької бригади 1 березня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. 23 березня 1942 року 
Верховним судом СРСР розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУЛАКОВ Анос (Амос) Якимович, 1883 р. 
народження, смт Новоолександрiвка 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Новоолександрiвцi, тесляр к-пу iм. 
Ленiна. Постановою Особливої наради при НКВС 
СРСР вiд 8 квiтня 1944 року як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини висланий за межi України.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КУЛАКОВ Данило Амосович, 1905 р. 
народження, смт Новоолександрiвка 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Новоолександрiвцi, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 26 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУЛАКОВ Дмитро Кирилович, 1915 р. 
народження, смт Новодар'ївка Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, начальник артпостачання 
722 стрiлецького полку 206 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту 6 
березня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУЛАКОВ Мартин Васильович, 1902 р. 
народження, смт Великий Лог Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Гiрне Краснодонської мiськради, бурильник шахти 
№ 3-14. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 15 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КУЛАКОВ Олександр Михайлович, 1901 р. 
народження, с. Сотниковське Бурлацького р-ну 
Ставропольського краю, Росiйська Федерацiя, 
росiянин.Проживав у смт Мiлове, без певних 
занять. Спецколегiєю Донецького обласного суду 
14 квiтня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КУЛАКОВ Панас Васильович, 1896 р. 
народження, с-ще Хрящiвка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Хрящiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 5 квiтня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 
червня 1932 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУЛАКОВ Тимофiй Михайлович, 1880 р. 
народження, Польща, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, робiтник склозаводу 
"Пролетар". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
27 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КУЛАКОВ Федiр Iзотович, 1876 р. 
народження, с. Плотина Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Успенка Лутугинського р-ну, конюх радгоспу iм. 
XVI партз'їзду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.  

КУЛАКОВ Федосiй Тимофiйович, 1892 р. 
народження, с. Золотарiвка Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Золотарiвцi, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 20 березня 1930 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЛАКОВА Анастасiя Маркiвна, 1907 р. 
народження, смт Новоолександрiвка 
Краснодонського р-ну, українка, освiта початкова. 
Проживала в Новоолександрiвцi, колгоспниця к-пу 
iм. Ленiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 8 
квiтня 1944 року ухвалено постанову про вислання 
за межi України. Реабiлiтована у 1991 роцi.  

КУЛАКОВА Дора Микитiвна, 1903 р. 
народження, м. Брянка, росiянка, освiта вища. 
Проживала у Брянцi, начальник планового вiддiлу 
Криворiзької техбази комбiнату 
"Ворошиловградвугiлля". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 12 жовтня 1945 року 
засуджена до 15 р. позбавлення волi. Вiйськовим 
трибуналом Київського вiйськового округу 8 
червня 1956 року строк покарання знижено до 10 р. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.  

КУЛАКОВА Олена Семенiвна, 1884 р. 
народження, Луганська обл., українка, освiта 
початкова. Проживала в смт Новоолександрiвка 
Краснодонського р-ну, домогосподарка. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 8 квiтня 1944 
року ухвалено постанову про вислання за межi 
України. Реабiлiтована у 1991 роцi.  

КУЛАКОВСЬКИЙ Володимир 
Олександрович, 1913 р. народження, с. Дзикунка 
Новоград-Волинського р-ну Київської обл., 
українець, освiта н/середня. Проживав у с. 
Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, тракторист к-
пу iм. Косiора. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 22 лютого 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1956 роцi.  

КУЛАКОВСЬКИЙ Iван Євдокимович, 1906 
р. народження, с. Кунiв Iзяславського р-ну 
Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду 
"Гiрничий iнструмент". Донецьким обласним судом 
19 червня 1937 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЛАКОВСЬКИЙ Iван Олександрович, 
1912 р. народження, с. Дзикунка Новоград-
Волинського р-ну Київської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Бунчукiвка 
Бiлокуракинського р-ну, бухгалтер 
райздороввiддiлу. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 4 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЛАКОВСЬКИЙ Микола 
Олександрович, 1918 р. народження, с. Дзикунка 
Новоград-Волинського р-ну Київської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, тракторист к-
пу iм. Косiора. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 4 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЛАКОВСЬКИЙ Олексiй 
Олександрович, 1919 р. народження, с. Дзикунка 
Новоград-Волинського р-ну Київської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-
пу iм. Косiора. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1955 роцi.  

КУЛАКОВСЬКИЙ Станiслав Томашович, 
1905 р. народження, с. Нарцизiвка Пулинського р-
ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Свiтле Старобiльського р-ну, 
робiтник зернорадгоспу iм. Ворошилова. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 28 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.  

КУЛАСОВ Федiр Миколайович, 1879 р. 
народження, Туреччина, грек, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, кухар їдальнi радгоспу "Бiрюкiвський". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КУЛАЧКА Iван Михайлович, 1887 р. 
народження, с. Лозовiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Лозовiвцi, 
колгоспник к-пу "Нове життя". Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 23 
листопада 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЛАЧКА (КУЛАЧЕК) Клим Iванович, 
1890 р. народження, с. Байдiвка Старобiльського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Байдiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 19 
сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 28 березня 1933 року справу припинено за 
смертю звинувачуваного. Реабiлiтований у 1994 
роцi.   
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КУЛАЧКА Якiв Аликандрович, 1914 р. 
народження, с. Лозовiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, вантажник "Склобуду". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.  

КУЛЕНИЧ (КУЛИНИЧ) Гнат Йосипович, 
1885 р. народження, с. Василiвка Мелiтопольського 
повiту Таврiйської губернiї, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Рубiжне, сторож з-ду 
"Червоний прапор". Арештований 1 листопада 1930 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 
грудня 1930 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КУЛЕШОВ Володимир Прокопович, 1912 
р. народження, м. Золоте Первомайської мiськради, 
українець, освiта вища. Проживав у м. Стахановi, 
начальник житлово-побутового вiддiлу 
мiськуправлiння трудових резервiв. Особливою 
нарадою при МДБ СРСР 31 серпня 1949 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1956 роцi.  

КУЛЕШОВ Гаврило Павлович, 1899 р. 
народження, с. Нармушадь Єрахтурського р-ну 
Рязанської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у с. Олександрiвка 
Станично-Луганського р-ну, робiтник 
Олександрiвського лiсництва. Арештований 3 
лютого 1943 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 16 серпня 1943 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1995 роцi.  

КУЛЕШОВ Дмитро Захарович, 1904 р. 
народження, с. Рафайлiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Рафайлiвцi, iнвалiд. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 3 березня 1945 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУЛЕШОВ Дмитро Пилипович, 1907 р. 
народження, с. Новонiкольськ Уманського р-ну 
Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
стрiлець позавiдомчої охорони з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 16 жовтня 1941 року засуджений 
до розстрiлу. 19 жовтня 1941 року Вiйськовим 
трибуналом Пiвденного фронту розстрiл замiнено 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

КУЛЕШОВ Iван Кузьмич, 1869 р. 
народження, с. Пантелiївка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Пантелiївцi, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 19 березня 1930 
року ухвалено постанову про вислання за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЛЕШОВ Iван Олексiйович, 1890 р. 
народження, с. Ковальовка Каменського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
бригадир молочного гурту молокорадгоспу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1965 роцi.    

КУЛЕШОВ Iван Семенович, 1898 р. 
народження, ст-ця Владимирська Лабiнського р-ну 
Краснодарського краю, Росiйська Федерацiя, 
росiянин.Проживав у смт Родакове 
Слов'яносербського р-ну, помiчник машинiста депо 
Родакове. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1988 роцi.   

КУЛЕШОВ Iван Юхимович, 1900 р. 
народження, с. Вишневе Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Ровеньки, працiвник райощадкаси. Донецьким 
обласним судом 25 сiчня 1937 року засуджений до 
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КУЛЕШОВ Микола Сафронович, 1885 р. 
народження, м. Краснодон, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Суходiльську 
Краснодонської мiськради, коваль радгоспу "Труд 
гiрника". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

КУЛЕШОВ Михайло Васильович, 1906 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта вища. 
Проживав у Лисичанську, головний iнженер шахти 
iм. Рухимовича. Донецьким обласним судом 26 
серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КУЛЕШОВ Олексiй Iванович, 1911 р. 
народження, м. Антрацит, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Ленiнське 
Свердловської мiськради, не працював. 
Арештований 4 травня 1943 року за звинуваченням 
у зрадницьких дiях. У зв'язку з воєнним станом 
етапований углиб країни. 14 лютого 1944 року 
справу припинено за смертю пiдслiдного.  
Реабiлiтований у 1998 роцi.  

КУЛЕШОВ Пантелiй Федорович, 1885 р. 
народження, с. Калинiвське Бiлокуракинського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Олександрiвську Артемiвської райради м. 
Луганська, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ОДПУ 18 сiчня 1930 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЛЕШОВ Тарас Хомич, 1904 р. 
народження, с. Пантелiївка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Михайлiвка Ровенькiвської мiськради, крiпильник 
шахти № 35. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КУЛЕШОВ Терентiй Софонович, 1883 р. 
народження, м. Краснодон, росiянин, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у смт Талове Краснодонського р-ну, возiй радгоспу 
"Труд гiрника". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

КУЛЕШОВ Тимофiй Петрович, 1907 р. 
народження, с. Куряче Свердловської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Ровеньки, наваловiдбiйник шахти № 35. 
Луганським обласним судом 13-14 липня 1939 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    
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КУЛЕШОВА Катерина Терентiївна, 1909 р. 
народження, с. Нижня Гарасимiвка 
Краснодонського р-ну, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в смт Станично-Луганське, робiтниця 
зал.ст. Кiндрашiвська. Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 9 червня 1945 року 
вислана за межi України як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.  

КУЛЕШОВА Ольга Iванiвна, 1901 р. 
народження, с. Верхньошевирiвка Краснодонського 
р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в с-щi 
Верхня Краснянка Краснодонського р-ну, 
домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1944 року засуджена до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

КУЛЄВ Василь Олексiйович, 1906 р. 
народження, с. Ларисовка Старооскольського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Лутугине, не 
працював. Вiйськовим трибуналом 1 
механізованого корпусу 19 лютого 1943 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 березня 
1943 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КУЛИБАБА Євдокiя Григорiвна, 1901 р. 
народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала у Круглому, селянка-
одноосiбниця. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 12 березня 1930 року засуджена до 4 р. 
позбавлення волi умовно. Реабiлiтована у 1997 
роцi.  

КУЛИБАБА Никанор Iванович, 1899 р. 
народження, с. Вiльнi Хутори 
Верхньоднiпровського р-ну Днiпропетровської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Городище Перевальського р-ну, крiпильник шахти 
"Рибтресту". Репресований двiчi. Луганським 
обласним судом 27 липня 1940 року засуджений до 
6 р. позбавлення волi. Постановою Особливої 
наради при МДБ СРСР вiд 16 червня 1951 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1991 i 1992 роках. 

КУЛИБАБА Олексiй Филимонович, 1893 р. 
народження, с. Мусiївка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мусiївцi, 
не працював. Арештований 28 сiчня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 березня 
1944 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУЛИБАБА Панас Антонович, 1894 р. 
народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Круглому, 
селянин-одноосiбник. Арештований 23 лютого 
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 12 березня 1930 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.  

КУЛИГIНА Надiя Сергiївна, 1918 р. 
народження, м. Алмазна Стахановської мiськради, 
українка, освiта н/середня. Проживала в м. 
Старобiльську, бухгалтер зал.ст. Старобiльськ. 
Арештована 25 лютого 1944 року за звинуваченням 
у зрадницьких дiях. 27 травня 1944 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КУЛИК Василь Федорович, 1884 р. 
народження, смт Новопсков, українець, освiта 
початкова. Проживав у Новопсковi, чорнороб 
райпромкомбiнату. 15 травня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 
вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КУЛИК Вiктор Iванович, 1910 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта середня.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. 
Попасна, без певних занять. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 15 серпня 
1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУЛИК Денис Гордiйович, 1897 р. 
народження, с. Нечаївка Черкаського р-ну 
Київської 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 засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Верховним судом УРСР 27 
березня 1934 року мiру покарання знижено до 2 р. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУЛИК Єгор Михайлович, 1903 р. 
народження, м. Амвросiївка Донецької обл., 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м. Лисичанську, начальник 
паспортного столу райвiддiлу мiлiцiї. Арештований 
13 червня 1938 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 4 
жовтня 1938 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1938 роцi.  

КУЛИК Костянтин Омелянович, 1899 р. 
народження, м. Таганрог Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м. Рубiжне, помiчник головного 
iнженера хiмзаводу. Судовою „трійкою” при 
Колегiї ДПУ УРСР 11 квiтня 1931 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КУЛИК Кузьма Микитович, 1908 р. 
народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Круглому, 
без певних занять. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 14 жовтня 1943 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЛИК Микита Семенович, 1872 р. 
народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Круглому, 
селянин-одноосiбник. Постановою Судової 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 12 березня 
1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1997 роцi.  

КУЛИК Микола Семенович, 1901 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м. Рубiжне, 
начальник вiддiлу хiмкомбiнату. Луганським 
обласним судом 23 жовтня 1948 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.  
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КУЛИК Семен Семенович, 1891 р. 
народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Круглому, селянин-
одноосiбник. Арештований 15 квiтня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 серпня 
1932 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.  

КУЛИК Томас Iванович, 1902 р. 
народження, с. Тарнавка Жидачiвського р-ну 
Станiславської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Краснодонi, головний iнженер 
шахти № 2-4. Репресований двiчi. Арештований 11 
серпня 1933 року за пiдозрою у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 15 грудня 1933 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 20 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 23 листопада 1937 року. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1957 роках. 

КУЛИК Трохим Федорович, 1896 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Варварiвцi, колгоспник к-пу "Бiльшовик". 
Арештований 17 грудня 1932 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї.  23 сiчня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.  
Реабiлiтований у 1933 роцi.  

КУЛИКОВ Василь Артамонович, 1899 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вовчоярiвцi, робiтник крейдяного кар'єру 
Лисичанського з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КУЛИКОВ Василь Романович, 1901 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новомикiльському, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 3 березня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЛИКОВ Вiталiй Васильович, 1891 р. 
народження, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Старобiльську, старший приймальник пункту 
"Заготзерно". Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 22 листопада 1932 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЛИКОВ Володимир Васильович, 1908 р. 
народження, с. Верхнiй Мiнченок Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 163 стрiлецького 
полку. Особливою нарадою при НКВС СРСР 24 
квiтня 1943 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУЛИКОВ Iван Сергiйович, 1913 р. 
народження, с. Нижнiй Мiнченок Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 145 окремого 
будiвельного батальйону. "Трiйкою" УНКВС по 
Ленiнградськiй обл., Росiйська Федерацiя, 15 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КУЛИКОВ Iван Устинович, 1907 р. 
народження, с. Нижньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Нижньотеплому, голова сiльради. 
Репресований двiчi. Арештований 14 сiчня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 
квiтня 1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Луганським обласним судом 15 вересня 
1939 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1933 i 1990 роках. 

КУЛИКОВ Костянтин Якович, 1904 р. 
народження, смт Станично-Луганське, українець, 
освiта початкова. Проживав у Станично-
Луганському, робiтник зал.ст. Кiндрашiвська. 
Лiнiйним судом Московсько-Донецької залiзницi 
17 квiтня 1937 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1932 роцi.  

КУЛИКОВ Леонiд Федорович, 1925 р. 
народження, м. Сватове, росiянин, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 10 артилерiйської 
бригади резерву Головного командування. 
Вiйськовим трибуналом 5 артилерiйської дивiзiї 30 
сiчня 1947 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1998 роцi.  

КУЛИКОВ Матвiй Юхимович, 1883 р. 
народження, с. Попiвка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, конюх шахти № 1-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КУЛИКОВ Микола Романович, 1913 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новомикiльському, без певних занять. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 14 
липня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЛИКОВ Нестор Романович, 1909 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новомикiльському, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 30 березня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЛИКОВ Олександр Филимонович, 1906 
р. народження, м. Стаханов, українець, освiта 
початкова. Проживав у Стахановi, крiпильник 
шахти iм. Iллiча. Арештований 26 листопада 1937 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 
квiтня 1938 року звiльнений пiд пiдписку про 
невиїзд. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУЛИКОВ Сергiй Iванович, 1905 р. 
народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, колгоспник к-пу "Шляхом Iллiча". 
Арештований 8 липня 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  недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  
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КУЛИКОВ Тимофiй Сергiйович, 1914 р. 
народження, с. Плосково Рославльського р-ну 
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Бугаївка 
Перевальського р-ну, робiтник шахти № 5. 
Луганським обласним судом 10 квiтня 1946 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЛИКОВ Устин Григорович, 1888 р. 
народження, с. Нижньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Нижньотеплому, колгоспник к-пу 
"Червоний партизан". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КУЛИКОВ Федiр Кузьмич, 1925 р. 
народження, с-ще Лоскутiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець. 
Арештований 12 вересня 1943 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 27 сiчня 1949 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

КУЛИКОВА Василина Якiвна, 1899 р. 
народження, Iзюмський р-н Харкiвської обл., 
українка, освiта початкова. Проживала в с-щi 
Лоскутiвка Попаснянського р-ну, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом 216 стрiлецької дивiзiї 31 
сiчня 1942 року засуджена до розстрiлу. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.  

КУЛИКОВА Лея Петрiвна, 1908 р. 
народження, с. Фiшер Марксштадтського р-ну 
Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмкеня, 
неписьменна. Проживала в м. Ровеньки, 
домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 17 листопада 1943 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.  

КУЛИКОВА Мотрона Прокопiвна, 1898 р. 
народження, смт Бiловодськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в м. Стахановi, сторож 
об'єднання "Доненерго". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 14 лютого 1945 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1992 роцi.  

КУЛИКОВСЬКА Анастасiя Мартинiвна, 
1877 р. народження, с. Сільце Славутського р-ну 
Вiнницької обл., полька, неписьменна. Проживала в 
с. Олександрiвка Станично-Луганського р-ну, 
колгоспниця к-пу "Червоний хлiбороб". Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня 
1938 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 
1989 роцi.  

КУЛИКОВСЬКИЙ Iван Людвiгович, 1905 
р. народження, с. Нафтулiвка Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у смт Боровеньки Кремiнського р-ну, коваль к-пу 
"Комiнтерн". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЛИКОВСЬКИЙ Казимир Iванович, 
1894 р. народження, с. Сільце Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с. Дякове Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Логвинова. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1970 роцi.  

КУЛИКОВСЬКИЙ Людвiг Казимирович, 
1896 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 2 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1972 
роцi.  

КУЛИКОВСЬКИЙ Петро Iванович, 1872 р. 
народження, с. Долгуша, Воронезька обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, служитель релiгiйного 
культу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 15 грудня 1945 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУЛИКОВСЬКИЙ Франц Владиславович, 
1911 р. народження, с. Сільце Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Вiльне Станично-Луганського р-ну, колгоспник 
к-пу "Червоний хлiбороб". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУЛИНИЧ Варвара Юхимiвна, 1923 р. 
народження, с. Стара Чортория Любарського р-ну 
Житомирської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Кiровську, робiтниця шахти "Нова 
Голубiвка". Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 15 лютого 1946 року як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини вислана за межi України. 
Реабiлiтована у 1990 роцi.   

КУЛИЧЕНКО Григорiй Iванович, 1910 р. 
народження, с. Малохатка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
конюх шахти № 5-6. Арештований 25 червня 1938 
року за звинуваченням у диверсiйно-шкiдницьких 
дiях. 18 серпня 1938 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1938 
роцi.  

КУЛИЧКОВ Iван Йонович, 1887 р. 
народження, с. Стара Василiвка Козловського р-ну 
Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Красна Талiвка 
Станично-Луганського р-ну, пекар сiльпо. 
Арештований 2 липня 1942 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним 
станом був етапований углиб країни, де пiзнiше не 
виявлений. 11 лютого 1948 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

КУЛIШ Григорiй Лаврентiйович, 1885 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, неписьменний. Проживав у 
Краснорiченському, без певного мiсця роботи. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 4 лютого 1944 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КУЛIШ Iван Миколайович, 1892 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, колгоспник к-пу 
"Комунар". Арештований 10 березня 1943 року за 
звинуваченням у зрадництвi радянських громадян 
нiмецьким окупантам. 31 березня 1943 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  
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КУЛIШ Iлля Iванович, 1894 р. народження, 
с. Лиман Старобiльського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Старобiльську, вартовий. 
27 грудня 1919 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд 
– звинувачувався у службi в бiлiй армiї. 1 сiчня 
1920 року справу припинено, пiдписку про невиїзд 
скасовано. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУЛIШ Куба Миколайович, 1892 р. 
народження, с. Гелетинцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Будьонного. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1970 роцi.  

КУЛIШ Микола Михайлович, 1914 р. 
народження, с. Гелетинцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Будьонного. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1970 
роцi.  

КУЛIШ Микола Сергiйович, 1926 р. 
народження, українець, освiта початкова. Проживав 
у с. Калинове-Борщувате Попаснянського р-ну, 
школяр. Арештований 6 липня 1942 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 10 липня 1942 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУЛIШ Мирон Якович, 1888 р. народження, 
с. Раївка Слов'яносербського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, возiй 
об'єднання "Головмолоко". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КУЛIШ Михайло Леонтiйович, 1884 р. 
народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Лиманi, 
без певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.  

КУЛIШ Михайло Миколайович, 1887 р. 
народження, с. Гелетинцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с. Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Будьонного. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1970 роцi.  

КУЛIШ Олександр Юхимович, 1918 р. 
народження, с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м. Рубiжне, 
завiдуючий складом хлiбо-макаронного комбiнату. 
Вiйськовим трибуналом 28 району авiацiйного 
базування 29 квiтня 1942 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЛIШ Олексiй Максимович, 1904 р. 
народження, с. Пiщане Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, завiдуючий магазином № 3. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Iркутської обл., Росiйська 
Федерацiя, 25 грудня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУЛIШ Олексiй Тихонович, 1925 р. 
народження, с. Обозне Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 176 армiйського запасного стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 3 армiї 15 вересня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУЛIШ Федiр Микитович, 1902 р. 
народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Дмитрiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 24 вересня 
1921 року за звинуваченням в участi у боротьбi 
проти радянської влади. 30 грудня 1921 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1921 роцi.  

КУЛIШ Федiр Савелiйович, 1902 р. 
народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Пiсках, 
вантажник зал.ст. Старобiльськ. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.  

КУЛIШ Федот Леонтiйович, 1896 р. 
народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Старобiльську, не працював. 27 грудня 1919 року 
вiдiбрано пiдписку про невиїзд – звинувачувався у 
службi в бiлiй армiї. 1 сiчня 1920 року справу 
припинено, пiдписку про невиїзд анульовано.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУЛIШ Якiв Миколайович, 1896 р. 
народження, с. Гелетинцi Городецького р-ну 
Вінницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у кол.с. Киселiвка Бунчукiвської сiльради 
Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Кiрова. Арештований 17 листопада 1937 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у 
справi немає.  Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КУЛIШОВ (КУЛЕШОВ) Андрiй 
Пилипович, 1893 р. народження, смт Станично-
Луганське, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, котельник з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КУЛIШОВ Гаврило Iванович, 1902 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, помiчник завiдуючого складом № 3 
зал.ст. Переїзна. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 21 лютого 1932 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЛIШОВ Дмитро Андрiйович, 1880 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Збирач утильсировини 
заготконтори райспоживспiлки. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  



Назвемо всіх поіменно 
 

 

407

КУЛIШОВ (КУЛЕШОВ) Федосiй 
Тимофiйович, 1901 р. народження, с. 
Нижньопокровка Старобiльського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Нижньопокровцi, 
колгоспник к-пу iм. Постишева. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 20 серпня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 28 серпня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КУЛIШОВ Якiв Михайлович, 1914 р. 
народження, с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 69 артилерiйського полку. 7 серпня 1938 
року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 
5462 засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУЛIШОВА Уляна Iванiвна, 1913 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала в с. 
Затишне Кремiнського р-ну, колгоспниця к-пу 
"Шлях до соцiалiзму". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 12 лютого 1944 року засуджена до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1991 роцi.  

КУЛЬБАЦЬКИЙ Макар Купрiянович, 1907 
р. народження, с. Тецьке Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Тецькому, 
колгоспник к-пу iм. Шевченка. Арештований 10 
лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 29 березня 1943 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУЛЬБАЧНИЙ Микола Васильович, 1891 
р. народження, м. Донецьк, українець, освiта 
н/вища. Проживав у м. Алчевську, адвокат мiської 
колегiї адвокатiв. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 3 лютого 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 20 березня 
1942 року Вiйськовим трибуналом Пiвденного 
фронту вирок скасовано, справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1942 роцi.  

КУЛЬКIН Дмитро Олексiйович, 1906 р. 
народження, м. Харкiв, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Петровське Краснолуцької 
мiськради, комiрник з-ду № 59. Арештований 10 
червня 1934 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
15 серпня 1934 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУЛЬКОВ Iван Семенович, 1896 р. 
народження, с. Матюшево Сосновського р-ну 
Горьковської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта вища. Проживав у м. Стахановi, другий 
секретар мiськкому КП(б)У. Арештований 27 
квiтня 1938 року за звинуваченням у приналежностi 
до антирадянської шкiдницької органiзацiї. 20 
листопада 1940 року справу припинено за 
недостатнiстю доказiв провини. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

КУЛЬПИНСЬКИЙ Петро Степанович, 
1902 (1907) р. народження, с. Гукiв Орининського 
р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Перевальську, десятник шахти № 3. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу i того ж дня 
страчений. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЛЬПIН Василь Iванович, 1907 р. 
народження, м. Брянка, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Перевальську, баянiст клубу при 
шахтi iм. Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 21 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КУЛЬПIН Микола Iванович, 1893 р. 
народження, с. Казначеєво Мценського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, 
iнспектор райтехiнспекцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КУЛЬЧАНIВСЬКА Феодосiя Павлiвна, 
1876 (1878) р. народження, с. Вiвчарове Троїцького 
р-ну, українка, неписьменна. Проживала у 
Вiвчаровому, селянка-одноосiбниця. Донецьким 
мiжрайонним судом 19 сiчня 1932 року засуджена 
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.  

КУЛЬЧАНIВСЬКИЙ Петро Семенович, 
1896 р. народження, с. Вiвчарове Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вiвчаровому, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 7 
березня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЛЬЧАНIВСЬКИЙ Стефан 
Миколайович, 1877 р. народження, с. Вiвчарове 
Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Вiвчаровому, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР 7 травня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЛЬЧИЦЬКА Бронiслава Казимирiвна, 
1897 р. народження, с. Нафтулiвка Городоцького р-
ну Вiнницької обл., полька, освiта початкова. 
Проживала в с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
колгоспниця к-пу "Нове життя". Арештована 31 
серпня 1941 року за звинуваченням у 
розповсюдженнi панiчних чуток. 15 вересня 1941 
року виправдана Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл.  Реабiлiтована у 1941 роцi.  

КУЛЬЧИЦЬКА Вiкторiя Левонiвна, 1898 р. 
народження, с. Нафтулiвка Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., полька, неписьменна. Проживала у 
с. Боровеньки Кремiнського р-ну, колгоспниця к-пу 
"Комiнтерн". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
22 лютого 1938 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1989 роцi.  

КУЛЬЧИЦЬКИЙ Альбiн Вiкторович, 1879 
р. народження, с. Нафтулiвка Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с. Боровеньки Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу 
"Комiнтерн". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
16 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЛЬЧИЦЬКИЙ Альбiн Йосипович, 1897 
р. народження, с. Нафтулiвка Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Боровеньки Кремiнського р-ну, колгоспник к-
пу "Комiнтерн". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 16 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КУЛЬЧИЦЬКИЙ Григорiй 
Володимирович, 1901 р. народження, с. Зелена 
Волочиського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Кризьке Маркiвського р-
ну, колгоспник к-пу iм. Ленiна. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 20 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КУЛЬЧИЦЬКИЙ Iван Йосипович, 1890 р. 
народження, с. Нафтулiвка Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, токар 
Єпiфанiвської МТС. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 16 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КУЛЬЧИЦЬКИЙ Йосип Владиславович, 
1901 р. народження, с. Малий Лазучин 
Базалiйського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, вибiйник 
шахти iм. Iллiча. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУЛЬЧИЦЬКИЙ Фелiкс Антонович, 1906 
р. народження, с. Андрiївка Чемеровецького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м. Стахановi, прохiдник шахти № 4-2-бiс. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1968 
роцi.  

КУЛЬЧИЦЬКИЙ Франц Станiславович, 
1905 р. народження, с. Станiславiвка Кам'янець-
Подiльського р-ну Хмельницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, 
свердлувальник з-ду Наркомату шляхiв. 
Арештований 4 липня 1938 року за звинуваченням 
у шпигунствi. 10 жовтня 1938 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КУЛЬШИН Гаврило Георгiйович, 1882 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, слюсар по 
устаткуванню з-ду № 60. Донецьким обласним 
судом 28 липня 1938 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КУЛЯ Варфоломiй Альбiнович, 1915 р. 
народження, с. Тарнорудка Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Новорозсош Новопсковського р-ну, пожежник 
к-пу "Паркомуна". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу.   Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЛЯ Iван Казимирович, 1884 р. 
народження, с. Тарнорудка Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, тесляр к-пу iм. 
Куйбишева. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.   
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЛЯ Павло Миколайович, 1911 р. 
народження, с. Тарнорудка Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Новорозсош Новопсковського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Постишева. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЛЯ Петро Лаврентiйович, 1913 р. 
народження, с. Шаровечка Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, 
колгоспник к-пу "Правда". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КУМАНСЬКИЙ Ганчо Владович, 1886 р. 
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у с. Красна Талiвка Станично-
Луганського р-ну, завiдуючий городньою 
дiльницею радгоспу "Насiнник". Арештований 6 
грудня 1941 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 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.   

КУМАЧЕНКО Олександр Iванович, 1881 р. 
народження, с. Акименково Вейделевського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
робiтник шахти № 14. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 20 лютого 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1959 роцi.  

КУМОВ Василь Iванович, 1891 р. 
народження, х. Бобровський, Серафимовицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, сторож будцеху шахти № 21. Донецьким 
обласним судом 21 сiчня 1935 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУМОВ Пилип Дмитрович, 1898 р. 
народження, х. Фомiн, Чернишевський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Енгельсове 
Краснодонської мiськради, робiтник шахти iм. 
Енгельса. Луганським обласним судом 4 березня 
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КУМОВ Федiр Хомич, 1885 р. народження, 
х. Фомiн, Чернишевський р-н Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, коваль, без постiйного 
мiсця роботи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
7 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУМУРЖI Георгiй Миколайович, 1911 р. 
народження, с. Малоянисоль Володарського р-ну 
Донецької обл., грек, освiта вища. Проживав у м. 
Луганську, плановик-економiст з-ду Наркомату 
шляхiв. Арештований 14 сiчня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 червня 
1938 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  
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КУМЧЕНКО Федiр Федорович, 1886 р. 
народження, с. Балаклiя Смiлянського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бугаївка Перевальського р-ну, без 
певних занять. Арештований 9 сiчня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 червня 
1942 року виправданий Вiйськовим трибуналом 
Алчевського гарнiзону. Реабiлiтований у 1942 роцi.  

КУМШАЦЬКИЙ (КУМШАТСЬКИЙ) Iлля 
Iванович, 1916 р. народження, с. Кумшатське, 
Азово-Чорноморський край, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, машинiст електровоза шахти iм. газети 
"Известия". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
14 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КУН Андрiй Теодорович, 1920 р. 
народження, с. Переможне Лутугинського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Переможному, помiчник комбайнера к-пу iм. 
Димитрова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
21 листопада 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУН Богдан Богданович, 1907 р. 
народження, с. Олександропiлля Попаснянського р-
ну, нiмець, освiта початкова. Проживав в 
Олександропiллi, бригадир к-пу "Прогрес". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1974 роцi.  

КУН Василь Володимирович, 1898 р. 
народження, к. Йосипiвка, Днiпропетровська обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт 
Комишуваха Попаснянського р-ну, колгоспник к-пу 
"Червоний гiгант". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 14 лютого 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУН Володимир Богданович, 1910 р. 
народження, с. Олександропiлля Попаснянського р-
ну, нiмець, освiта початкова. Проживав в 
Олександропiллi, тесляр к-пу "Прогрес". 
Арештований 3 вересня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 сiчня 
1942 року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.  

КУН Гаврило Гаврилович, 1914 р. 
народження, с. Олександропiлля Попаснянського р-
ну, нiмець, освiта початкова. Проживав в 
Олександропiллi, колгоспник к-пу "Прогрес". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1974 роцi.  

КУН Густав Давидович, 1910 р. народження, 
с. Переможне Лутугинського р-ну, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у Переможному, колгоспник 
к-пу iм. К.Лiбкнехта. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1970 роцi.  

КУН Микола Iванович, 1915 р. народження, 
с. Переможне Лутугинського р-ну, нiмець, освiта 
середня. Проживав у Переможному, колгоспник к-
пу iм. К.Лiбкнехта. Вiйськовим трибуналом 
Луганського гарнiзону 12 листопада 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 
роцi.  

КУН Рудольф Теодорович, 1910 р. 
народження, с. Переможне Лутугинського р-ну, 
нiмець, неписьменний. Проживав у Переможному, 
конюх к-пу iм. Шмiдта. Репресований двiчi. 
Донецьким обласним судом 27 квiтня 1935 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 21 листопада 
1942 року Особливою нарадою при НКВС СРСР 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУН Теодор Давидович, 1875 р. 
народження, к. № 10 Люксембурзького р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Переможне Лутугинського р-ну, колгоспник к-
пу iм. Димитрова. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУН Теодор Давидович, 1907 р. 
народження, к. Райхенберг Люксембурзького р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Карла Лiбкнехта Лутугинського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. К.Лiбкнехта. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КУН Теодор Iванович, 1906 р. народження, 
с. Переможне Лутугинського р-ну, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у Переможному, помiчник 
комбайнера к-пу iм. Димитрова. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1980 роцi.  

КУН Теодор Теодорович, 1905 р. 
народження, с. Переможне Лутугинського р-ну, 
нiмець, неписьменний. Проживав у Переможному, 
тракторист к-пу iм. Димитрова. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.  

КУН Теодор Фрiдрiхович, 1913 р. 
народження, с. Переможне Лутугинського р-ну, 
нiмець. Проживав у Переможному, тракторист к-пу 
iм. Димитрова. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 16 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУН Фрiдрiх Фрiдрiхович, 1897 р. 
народження, Люксембурзький р-н Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Ленiнське 
Лутугинського р-ну, голова к-пу "Нойес Лебен". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.  

КУН Юлiус Генрiхович, 1897 р. народження, 
с. Острiвки Володарського р-ну Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Бабичеве 
Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Червона зiрка". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.  

КУН Якiв Федорович, 1885 р. народження, с. 
Миколаївка Василькiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, лимар сiльгоспбази зал.ст. 
Попасна. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 25 лютого 1934 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.  
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КУНАКОВ Степан Олександрович, 1899 р. 
народження, с. Константиновка 
Константиновського р-ну Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Краснодонi, начальник дiльницi № 2 
шахти № 12. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КУНГОЛЬ Матвiй Матвiйович, 1902 р. 
народження, х. Степовий, Денисовський р-н 
Кустанайської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Новоукраїнка 
Ровенькiвської мiськради, тракторист к-пу "Вперед 
Червоний Прапор". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 21 листопада 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУНДАШКIН Олександр Васильович, 
1913 р. народження, м. Моршанськ Тамбовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Ленiнське 
Свердловської мiськради, начальник житлово-
комунального вiддiлу шахти № 3. Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 12 квiтня 1948 
року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 19 
вересня 1958 року Вiйськовим трибуналом 
Київського вiйськового округу вирок скасовано, 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1958 роцi.   

КУНЕЦЬ Назар Леонтiйович, 1884 р. 
народження, с. Мiнькiвцi Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, ветсанiтар к-
пу "Гiгант". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУНИЦИН Микола Iванович, 1916 р. 
народження, м. Лисичанськ, росiянин, освiта 
н/вища.  На час арешту член ВКП(б). 
Вiйськовослужбовець, старший механiк-водiй 23 
окремого бронетанкового дивiзiону 21 
кавалерiйської дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 
Ферганського гарнiзону, Узбекистан, 6 грудня 1940 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУНИЦИН Панас Петрович, 1887 р. 
народження, с. Петровське Хомутовського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
бухгалтер шахти iм. Крупської. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КУНИЦЬКИЙ Андрiй Петрович, 1901 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, 
складач поїздiв 3-го вiддiлку служби руху 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 30 червня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУНИЦЯ Олексiй Леонтiйович, 1915 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
курсант курсiв молодших лейтенантiв 40 армiї. 
Вiйськовим трибуналом 19 саперної бригади 25 
серпня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КУНИЦЯ Ольга Євдокимiвна, 1916 р. 
народження, смт Мирна Долина Попаснянського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала в кол.с-
щi Чихирове Попаснянського р-ну, 
домогосподарка. Арештована 28 сiчня 1942 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 27 березня 
1942 року справу припинено за недоведенiстю 
складу злочину. Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КУНКЕЛЬ Август Кiндратович, 1894 р. 
народження, с. Iванiвка Старокаранського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Верхньотузлове Свердловської мiськради, 
колгоспник к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.  

КУНКЕЛЬ Вiльгельм Людвiгович, 1885 р. 
народження, с. Солодирi Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Бондарiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. XVI партз'їзду. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУНКЕЛЬ Кiндрат Кiндратович, 1881 р. 
народження, с. Зеленопiлля Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Зеленопiллi, колгоспник к-пу "Роте Бауер". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.  

КУНКЕЛЬ Степан Андрiйович, 1875 р. 
народження, к. Блюменфельд, Днiпропетровська 
обл., нiмець, неписьменний. Проживав у с. 
Зеленопiлля Свердловської мiськради, колгоспник 
к-пу "Роте Бауер". Донецьким обласним судом 26 
квiтня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1965 роцi.  

КУНОВ Християн Фрiдрiхович, 1885 р. 
народження, к. Вайнау Молочанського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, коваль комунально-
житлової дистанцiї зал.ст. Попасна. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 21 лютого 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 1 квiтня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУНСТМАН Ернст Iванович, 1912 р. 
народження, с. Кам'янське Криворiзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта н/середня. 
Проживав у смт Лотикове Слов'яносербського р-ну, 
робiтник шахти iм. Лотикова. Арештований 17 
грудня 1937 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 10 червня 1938 року справу 
припинено за недоведенiстю протиправних дiй. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  
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КУНЦЕВИЧ Юлiан Володимирович, 1906 
р. народження, м. Могильов, Бiлорусь, поляк, 
освiта н/середня. Проживав у м. Луганську, 
нарядник бригад кондукторського резерву зал.ст. 
Родакове. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.  

КУНЦЕВСЬКИЙ Iван Iванович, 1899 р. 
народження, с. Орлiвка Куликiвського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, бухгалтер мiської контори 
змiшторгу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КУНЧЕНКО Василь Iванович, 1883 р. 
народження, с. Смолянинове Новоайдарського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Смоляниновому, селянин-одноосiбник. 
Арештований 5 лютого 1929 року за звинуваченням 
у здiйсненнi теракту. Того ж дня звiльнений пiд 
пiдписку про невиїзд. 18 лютого арештований 
знову i 11 квiтня звiльнений пiд пiдписку про 
невиїзд. 30 листопада 1929 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

КУНЧЕНКО Василь Якович, 1909 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 202 
запасного полку. Вiйськовим трибуналом Захiдного 
фронту 15 вересня 1943 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУНЧЕНКО Гнат Васильович, 1897 р. 
народження, с. Смолянинове Новоайдарського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, не працював. Луганським обласним судом 
24 червня 1949 року засуджений до 25 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУНЧЕНКО Михайло Iллiч, 1885 р. 
народження, м. Гiрське Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Гiрському, 
сторож чотирирiчної трудової школи. Арештований 
18 лютого 1942 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 20 травня 1942 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУНЧЕНКО Никифор Костянтинович, 
1908 р. народження, смт Бугаївка Перевальського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, шофер з-ду iм. Ворошилова. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 20 липня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 4 жовтня 1947 року Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР мiру покарання 
знижено до 3 р.  Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КУНЧЕНКО Олександр Петрович, 1904 р. 
народження, с. П'ятигорiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у П'ятигорiвцi, комiрник 
радгоспу об'єднання м'ясорадгоспiв. Арештований 
13 сiчня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 16 лютого 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУНЧЕНКО Павло Якимович, 1891 р. 
народження, смт Авдiївка Перша Авдiївського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, майстер вагоноремонтного 
з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.  

КУНЧЕНКО Федiр Микитович, 1923 р. 
народження, м. Гiрське Первомайської мiськради, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 327 окремого армiйського iнженерного 
батальйону. Вiйськовим трибуналом 62 армiї 25 
лютого 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1996 роцi.  

КУПАВЦЕВ Антон Сергiйович, 1908 р. 
народження, с. Лепега Нижньодевицького р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Фащiвка 
Антрацитiвського р-ну, робiтник зал.ст. Фащiвка. 
Вiйськовим трибуналом 353 стрiлецької дивiзiї 11 
березня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУПАЄВ Герасим Гаврилович, 1896 р. 
народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Новоборовому, селянин-одноосiбник. Арештований 
22 жовтня 1930 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 25 вересня 1931 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1931 роцi.  

КУПАЄВ Гордiй Павлович, 1894 р. 
народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоборовому, продавець магазину сiльпо. 
Репресований двiчi. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 17 лютого 1931 року ухвалено 
постанову про вислання на 3 р. за межi України. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований в 
обох справах у 1989 роцi.  

КУПАЄВ Павло Гаврилович, 1871 р. 
народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоборовому, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 17 лютого 1931 
року ухвалено постанову про вислання за межi 
України умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУПЕРШМIДТ Наум Лейбович, 1908 р. 
народження, м. Кiлiя Iзмаїльської обл., єврей, 
освiта середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 504 
запасної стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 20 березня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 4 
жовтня 1946 року Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР вирок скасовано, справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1946 роцi.  

КУПЕЦЬКИЙ Адольф Готлiбович, 1907 р. 
народження, с. Березова Гать Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Можнякiвка Новопсковського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Димитрова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.  
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КУПIН Антон Петрович, 1892 р. 
народження, с. Березiвське Попаснянського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у 
Березiвському, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 8 травня 1931 року 
ухвалено постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУПIН Гаврило Єгорович, 1909 р. 
народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у Тимоновому, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 квiтня 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КУПIН Гнат Фролович, 1891 (1892) р. 
народження, с. Березiвське Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Березiвському, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 
8 травня 1931 року ухвалено постанову про 
вислання на 3 р. за межi України. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУПIН Дмитро Григорович, 1892 р. 
народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi 
радгоспу "Сухмановка", Воронезька обл., Росiйська 
Федерацiя, оператор радгоспу. Арештований 31 
грудня 1932 року за звинуваченням у пiдготовцi 
збройного повстання проти радянської влади. 25 
серпня 1933 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУПIН Євдоким Єгорович, 1868 р. 
народження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, 
росiянин, неписьменний. Проживав у м. Рубiжне, 
конюх артiлi "Листранс". Судовою "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУПIН Михайло Єгорович, 1911 р. 
народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Тимоновому, селянин-одноосiбник. Арештований 
27 сiчня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУПIН Олександр Самiйлович, 1888 р. 
народження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Борiвському, селянин-одноосiбник. Арештований 
27 сiчня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 27 березня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУПIН Степан Павлович, 1910 р. 
народження, с. Березiвське Попаснянського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, тесляр з-ду "Пролетар". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.  

КУПIН Юхим Андрiйович, 1884 р. 
народження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, кучер шахти iм. Титова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.  

КУПIНА Марiя Петрiвна, 1923 р. 
народження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Борiвському, не працювала. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 27 травня 
1943 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.  

КУПIСОВСЬКИЙ Андрiй Михайлович, 
1891 р. народження, м. Кам'янець-Подiльський 
Кам'янець-Подiльської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у м. Первомайську, швець 
артiлi "Червоний шахтар". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 16 сiчня 1938 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУПIСОВСЬКИЙ Антон Михайлович, 
1882 р. народження, с. М'яскiвка, Кам'янець-
Подiльська обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м. Первомайську, швець шахти iм. Крупської. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУПIСОВСЬКИЙ Валентин Михайлович, 
1895 р. народження, с. Джугастра Ольгопiльського 
р-ну Кам'янець-Подiльської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, вахтер 
контори "Донпромторгу". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.  

КУПНЕВИЧ Антон Фелiксович, 1862 р. 
народження, с. Адамiвка Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Раївка Слов'яносербського р-ну, колгоспник к-пу 
"Червоний прапор". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 
роцi.  

КУПНЕВИЧ Вацеслав Антонович, 1906 р. 
народження, с. Адамiвка Мархлевського р-ну 
Київської обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, тесляр зал.ст. Попасна. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 5 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КУПНИЙ Борис Созонтович, 1907 р. 
народження, с. Бєлочi Рибницького р-ну, Молдова, 
молдаванин, освiта вища. Проживав у м. Луганську, 
головний iнженер тресту "Луганськмiсцеввугiлля". 
Особливою нарадою при МДБ СРСР 7 лютого 1951 
року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 14 
серпня 1956 року Комiсiєю Президiї Верховної 
Ради СРСР вирок скасовано, справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1956 роцi.  
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КУПОВИХ Василь Панасович, 1913 р. 
народження, с. Бичок Октябрського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Комишуваха 
Попаснянського р-ну, робiтник радгоспу "Кокс-1". 
Арештований 21 грудня 1943 року за 
звинуваченням у зрадницькiй дiяльностi. 30 
березня 1944 року виправданий Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл.  
Реабiлiтований у 1944 роцi.  

КУПОВИХ (КУПАВИХ) Iван Iванович, 
1907 р. народження, с. Навесне Нiкольського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова.  Член ВКП(б) у 1929-1937 рр. 
Проживав у смт Станично-Луганське, секретар 
президiї райвиконкому. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КУПРИН Федір Костянтинович, 1907 р. 
народження, с. Золоті Пруди Олександрівського р-
ну Донецької обл., українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Старобільську, не працював. 
Арештований 6 березня 1942 року за 
звинуваченням у пособництві німецьким 
окупантам. 30 червня 1942 року справу припинено 
за недостатністю даних для притягнення до суду. 
Реабілітований у 1994 році. 

КУПРIЙЧУК Харитон Iванович, 1899 р. 
народження, с. Колосiвка Овруцького р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Комишуваха Попаснянського р-ну, 
тесляр радгоспу "Гiрник" № 3. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КУПРIЯНЕЦЬ Федiр Олексiйович, 1897 р. 
народження, с. Берездiв Берездiвського р-ну 
Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Красний Луч, бухгалтер 
тресту "Доннархарч". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

КУПРIЯНОВ Микола Семенович, 1889 р. 
народження, с. Глинське Роменського повiту 
Полтавської губернiї, українець, освiта середня. 
Проживав у м. Алчевську, рахiвник з-ду iм. 
Ворошилова. Арештований 18 жовтня 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 
листопада 1931 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУПФЕР Давид Якович, 1901 р. 
народження, с. Миколаївка Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, 
електрослюсар шахти № 5-7. Донецьким обласним 
судом 7 сiчня 1939 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУПФЕР Iван Якович, 1903 р. народження, 
с. Розiвка Марiупольського р-ну Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької 
мiськради, електрослюсар шахти № 7-8. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 
роцi.  

КУПФЕР Якiв Якович, 1910 р. народження, 
м. Луганськ, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, електрик мiськелектромережi. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 13 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1962 роцi.  

КУПЧА Григорiй Олексiйович, 1916 р. 
народження, смт Хрустальне Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, штурман 161 авiацiйного 
винищувального полку 11 армiї. Арештований 6 
серпня 1942 року за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 4 серпня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.  

КУПЧЕНКО Степан Iванович, 1901 р. 
народження, с. Костянтинiвка Знам'янського р-ну 
Кiровоградської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Старобiльську, лiсник 
Старобiльського лiсництва. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 17 квiтня 
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1964 роцi.  

КУПЧИН Данило Iванович, 1904 р. 
народження, с. Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, коногон шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КУПЧИН Захар Матвiйович, 1887 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, 
колгоспник к-пу iм. Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУПЧИН Леонтiй Iванович, 1912 р. 
народження, с. Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Товарковський, Тульська обл., Росiйська 
Федерацiя, крiпильник шахти № 72. Вiйськовим 
трибуналом 240 стрiлецької дивiзiї 29 жовтня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.   

КУПЧИН Михайло Трохимович, 1904 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, 
iнспектор держстраху райфiнвiддiлу. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 30 
серпня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1966 роцi.  

КУПЧИН Роман Васильович, 1887 р. 
народження, с. Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, возiй артiлi "Листранс". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.  

КУПШ Карл Ернстович, 1907 р. 
народження, с. Бабичiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Шарiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-
пу iм. Молотова. Донецьким обласним судом 17-19 
квiтня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1959 роцi.  
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КУП'ЯНСЬКИЙ Iван Васильович, 1917 р. 
народження, смт Бiловодськ, росiянин, освiта вища. 
Вiйськовослужбовець, начальник 1430 саперного 
вiддiлення. Вiйськовим трибуналом 21 саперної 
бригади 8 вересня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    
  

КУРАКIН Михайло Пилипович, 1896 р. 
народження, с. Ємельяново, Тверська губернiя, 
росiянин, освiта вища. Проживав у смт Штерiвка 
Краснолуцької мiськради, технiчний директор 
Штерiвського хiмiчного з-ду. Колегiєю ОДПУ 18 
березня 1931 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУРАТ Валентина Адольфiвна, 1928 р. 
народження, ст-ця Величковська Кагановицького р-
ну Краснодарського краю, Росiйська Федерацiя, 
українка, освiта середня. Проживала в м. Кiровську, 
статистик шахти № 2. Луганським обласним судом 
22 березня 1948 року засуджена до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.  

КУРАХ Андрiй Андрiйович, 1907 р. 
народження, с. Панькiвка Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Донецьким обласним судом 6 сiчня 1933 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 
лютого 1933 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУРАХ Андрiй Миронович, 1884 р. 
народження, с. Панькiвка Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, столяр мiськхарчоторгу. Арештований 
25 червня 1937 року за звинуваченням в 
контрреволюцiйнiй дiяльностi. Рiшення у справi 
немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КУРАХ Петро Миронович, 1897 р. 
народження, с. Панькiвка Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта н/середня.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м. Луганську, голова кол. 
Красноярської селищної Ради. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 24 квiтня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 24 
грудня 1947 року Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР вирок скасовано, справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1947 роцi.  

КУРБАНОВ Григорiй Андрiйович, 1912 р. 
народження, с. Новогригорiвка Вознесенського р-
ну Миколаївської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, без певних занять. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 17 
серпня 1932 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУРБАТОВ Василь Павлович, 1896 (1898) 
р. народження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Борiвському, селянин-одноосiбник. Арештований 8 
квiтня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 22 червня 1932 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУРБАТОВ Вiктор Володимирович, 1920 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, росiянин, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 246 окремого 
зенiтного артдивiзiону. Вiйськовим трибуналом 
Пiвнiчно-Захiдного фронту 6 травня 1943 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУРБАТОВ Григорiй Никифорович, 1913 
р. народження, смт Маломиколаївка 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, командир 
вiддiлення 33 артилерiйського полку. Вiйськовим 
трибуналом 14 стрiлецької дивiзiї 25 листопада 
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУРБАТОВ Григорiй Федорович, 1890 р. 
народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новокраснянцi, тесляр "Iндустрбуду". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУРБАТОВ Iван Дмитрович, 1906 р. 
народження, м. Свердловськ, росiянин, освiта 
середня. Проживав у м. Красний Луч, головний 
механiк рудоремонтного з-ду. Донецьким обласним 
судом 27-29 червня 1936 року засуджений до 4 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КУРБАТОВ Костянтин Данилович, 1893 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий навчального 
батальйону. Вiйськовим трибуналом 61 стрiлецької 
дивiзiї 7 липня 1943 року засуджений до розстрiлу. 
23 липня 1943 року Вiйськовим трибуналом 
Пiвденно-Захiдного фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУРБАТОВ Михайло Самiйлович, 1891 р. 
народження, с. Пшеничне Кремiнського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у 
Пшеничному, сторож Рубiжанського мiжрайторгу. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 10 сiчня 1937 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУРБАТОВ Павло Федорович, 1917 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, курсант 
навчального дивiзiону 92 запасного 
артилерiйського полку. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 8 жовтня 1941 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУРБАТОВ Семен Андрiйович, 1904 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Щотове Антрацитiвської мiськради, оглядач 
вагонiв зал.ст. Щотове. Вiйськовим трибуналом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 11 серпня 1941 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.  



Назвемо всіх поіменно 
 

 

415

КУРБАТОВ Семен Антонович, 1896 р. 
народження, м. Тирасполь, Молдова, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
електромонтер Краснолуцького холодильника. 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 24 лютого 1934 
року засуджений до 2 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КУРБАТОВ Сергiй Михайлович, 
1879(1880) р. народження, с. Лисi Гори 
Гореловського р-ну Тамбовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Антрацитi, не працював. Репресований двічі. 
Арештований 14 листопада 1936 року за 
звинуваченням в антирадянській агітації. 20 
листопада 1936 року звільнений під підписку про 
невиїзд. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 18 серпня 1945 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований відповідно у 
1994 і 1991 роках.    

КУРБАТОВА Ксенiя Наумiвна, 1915 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, росiянка, неписьменна. Проживала в Червонiй 
Полянi, не працювала. 2 червня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1125 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1989 роцi.  

КУРБАТОВА Ольга Павлiвна, 1889 р. 
народження, с. Почаєвка Лепельського р-ну 
Вiтебської обл., Бiлорусь, бiлоруска, освiта 
початкова. Проживала на кол.х. Сулiн, 
Лутугинський р-н, без певних занять. Арештована 
17 листопада 1936 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 20 листопада 1936 року з-
пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КУРГАН Дмитро Iванович, 1913 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1020 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом Тульського гарнiзону, Росiйська 
Федерацiя, 24 серпня 1943 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУРГАНОВ Валентин Григорович, 1924 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 23 
окремої мiнометної бригади. Арештований 28 
травня 1944 року за пiдозрою у зрадi Батькiвщини. 
24 липня 1944 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1944 
роцi.  

КУРГАНОВ Григорiй Миколайович, 1888 
р. народження, с. Богородицьке Нижньодевицького 
р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робітник з-ду № 60. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 25 липня 1935 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУРГАНОВА Марiя Єгорiвна, 1907 р. 
народження, с. Миколаївка Ямського р-ну 
Донецької обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Первомайську, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом 261 стрiлецької дивiзiї 19 
сiчня 1942 року засуджена до розстрiлу. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.  

КУРГАНСЬКИЙ Микола Григорович, 1899 
р. народження, с. Студенок Краснолиманського р-
ну Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiле Лутугинського р-ну, робiтник 
зал.ст. Збiрна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1957 роцi.  

КУРГАНСЬКИЙ Якiв Семенович, 1912 р. 
народження, Старобiльський округ, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
бурильник шахти iм. Крупської. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КУРДЕМОВ Дмитро Гнатович, 1881 р. 
народження, с. Козарик Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Козарику, селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 12 квiтня 1930 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1992 
роцi.  

КУРДЕМОВ Терентiй Гнатович, 1894 р. 
народження, смт Троїцьке, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, селянин-
одноосiбник. Арештований 20 травня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 липня 
1932 року з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1995 роцi.  

КУРДИБАЛО Никифор Панасович, 1901 р. 
народження, с. Малокостянтинiвка Перевальського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Фащiвка Перевальського р-ну, головний бухгалтер 
шахти № 3. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
13 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КУРДИЦЬКА Агрипина Якiвна, 1901 р. 
народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Новокраснянцi, колгоспниця к-пу iм. Калiнiна. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 9 серпня 1943 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.  

КУРДIЯШ Iван Тихонович, 1914 р. 
народження, с. Новий Буг, Одеська обл., українець, 
освiта середня. Проживав у с. Караван-Солодкий 
Маркiвського р-ну, шкiльний учитель. Донецьким 
обласним судом 23 грудня 1936 року засуджений 
до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 
роцi.  

КУРДЮКОВ Iван Сергiйович, 1913 р. 
народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 238 конвойного полку. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Приволзького 
вiйськового округу, Росiйська Федерацiя, 13 лютого 
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУРЕК Iван Миколайович, 1892 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької 
мiськради, кучер шахти № 7-8. Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.  
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КУРЕНЬОВ Iван Iванович, 1880 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, слюсар з-ду № 
60. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1974 роцi.  

КУРЕЦЬ Андрiй Степанович, 1899 р. 
народження, Бiлорусь, бiлорус, освiта вища. 
Проживав у м. Луганську, завiдуючий службою 
технiки безпеки облагробуду. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 29 жовтня 1939 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КУРЄННОЙ Петро Єпiфанович, 1873 р. 
народження, с. Жукiвка Компанiївського р-ну 
Кiровоградської обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Валуйське Станично-Луганського р-
ну, селянин-одноосiбник. Арештований 5 квiтня 
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 17 червня 1932 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУРЖIЙ Адам Якович, 1900 р. народження, 
с. Гречана Проскурiвського р-ну Вiнницької обл., 
поляк, освiта початкова. Проживав у с. Лантратiвка 
Троїцького р-ну, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 20 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.  

КУРЖIЙ Альбiн Станiславович, 1915 р. 
народження, с. Манькiвцi Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта середня. Проживав у 
с. Козарик Троїцького р-ну, тимчасово не 
працював. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.  

КУРЖIЙ Антон Йосипович, 1915 р. 
народження, с. Гречана Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Бабичеве Троїцького р-ну, тесляр зал.ст. 
Лантратiвка. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУРЖIЙ Iван Мартинович, 1902 р. 
народження, с. Гречана Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Бабичеве Троїцького р-ну, вантажник пункту 
"Заготзерно". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КУРЖIЙ Стах Миколайович, 1886 (1888) р. 
народження, с. Манькiвцi Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Козарик Троїцького р-ну, колгоспник к-пу 
"Оборона країни". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.  

КУРИГIН Iван Якимович, 1874 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiловодську, селянин-
одноосiбник. Арештований 21 жовтня 1929 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної організацiї. 25 жовтня 1929 
року з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

КУРИЛКА Василь Андрiйович, 1875 р. 
народження, с. Нiколаєвка Таганрозького р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
робiтник рудоремонтного з-ду. Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 14 лютого 1934 року 
ухвалено постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУРИЛКIН Петро Пилипович, 1912 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 442 
артилерiйського полку 52 армiї. Арештований 19 
грудня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 23 сiчня 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю провини, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КУРИЛКIН Федiр Семенович, 1898 р. 
народження, с. Малий Суходiл Краснодонського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Малому 
Суходолi, робiтник залiзницi Москва-Донбас. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КУРИЛКО Андрiй Омелянович, 1911 р. 
народження, с. Дем'янцi Переяславського р-ну 
Київської обл., українець, освiта н/середня. 
Проживав у с. Малоолександрiвка Троїцького р-ну, 
директор сiльської школи. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 21 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 2 березня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.  

КУРИЛКО Сергiй Корнiйович, 1918 р. 
народження, с. Судiївка Полтавського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта н/вища. 
Проживав у м. Луганську, студент 4-го курсу 
Луганського педагогiчного iнституту. Луганським 
обласним судом 7 липня 1941 року засуджений до 8 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1959 роцi. 

КУРИЛО-КУРОВСЬКА Ганна Терентіївна, 
1895 р. народження, с. Успенівка Павлоградського 
р-ну Дніпропетровської обл., українка, освіта 
початкова. Проживала в м. Алчевську, 
домогосподарка. Арештована 22 жовтня 1937 року 
як дружина репресованого за звинуваченням у зраді 
Батьківщини. Рішення у справі немає. 
Реабілітована у 1995 році. 

КУРИЛО-КУРОВСЬКИЙ Андрiй 
Казимирович, 1893 р. народження, м. 
Днiпропетровськ, росiянин, освiта вища. Проживав 
у м. Алчевську, начальник вiддiлу постачання з-ду 
iм. Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 16 жовтня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУРИЛО Антон Артемович, 1901 р. 
народження, с. Кошелiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Сиротине Троїцького р-ну, голова к-пу iм. 
Будьонного. Арештований 9 липня 1933 року за 
звинуваченням у шкiдництвi та саботажi. 21 
листопада 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  
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КУРИЛО Василь Миколайович, 1889 р. 
народження, м. Харкiв, українець, освiта вища. 
Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької 
мiськради, начальник служби вентиляцiї шахти № 
7-8. Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу 12 квiтня 1939 року засуджений 
до 15 р. позбавлення волi. 25 сiчня 1945 року 
справу припинено з реабiлiтацiєю.  

КУРИЛО Гарасим Олексiйович, 1899 
(1898) р. народження, с. Новобiла Новопсковського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новобiлiй, рахiвник к-пу iм. Ворошилова. 
Арештований 27 сiчня 1933 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 16 квiтня 1933 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.  

КУРИЛО Йон Данилович, 1920 р. 
народження, с. Гончарiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець. 
8 березня 1948 року Вiйськовим трибуналом 
вiйськової частини 19612 засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.  

КУРИЛО Микола Федотович, 1900 р. 
народження, м. Куп'янськ Харкiвської обл., 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Луганську, директор пункту "Заготзерно". 
Арештований 27 червня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянських дiях. У зв'язку з 
воєнним станом етапований углиб країни, де 
пiзнiше не виявлений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУРИЛО Омелян Степанович, 1891 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, 
колгоспник к-пу iм. Чапаєва. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 13 
березня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1966 роцi.  

КУРИЛОВ Андрiй Iсайович, 1902 р. 
народження, с. Розкiшне Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, не працював. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1967 роцi.  

КУРИЛОВ Андрiй Калинович, 1890 р. 
народження, с. Давидо-Микiльське 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, техпрацiвник райкому 
партiї. Репресований двiчi. Особливою нарадою 
при Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого 1934 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 10-11 липня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 
i 1990 роках.   

КУРИЛОВ Iван Iванович, 1901 р. 
народження, с. Розкiшне Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, тесляр "Доннархарчу". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1967 роцi.  

КУРИЛОВ Iван Iванович, 1923 р. 
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 
мiнометного батальйону 851 стрiлецького полку 
278 стрiлецької дивiзiї. Арештований 29 сiчня 1943 
року за звинуваченням у здачi в полон i 
пособництвi нiмецьким загарбникам. 20 лютого 
1943 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КУРИЛОВ Iван Леонтiйович, 1905 р. 
народження, м. Лебедин Сумської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у с. Серебрянка 
Попаснянського р-ну (згодом Артемiвського р-ну 
Донецької обл.), не працював. Луганським 
обласним судом 28 вересня 1941 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 
роцi.  

КУРИЛОВ Iван Пилипович, 1919 р. 
народження, м. Брянка, українець, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, електрослюсар 9 батальйону 
89 окремої залiзничної бригади. Вiйськовим 
трибуналом 12 окремої залiзничної бригади 23 
березня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КУРИЛОВ Павло Васильович, 1889 р. 
народження, Чернянський р-н Воронезької обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, технiчний працiвник 
райкомунгоспу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 31 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУРИЛОВ Павло Iванович, 1891 р. 
народження, с. Розкiшне Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, котельник з-ду iм. Пархоменка. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1967 роцi.  

КУРИЧ Семен Васильович, 1905 р. 
народження, Сорокський р-н, Молдова, 
молдаванин, освiта початкова. Проживав: кол. 
Ровенецький р-н, годинникар артiлi iм. Р. 
Люксембург. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
25 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУРИШКО Сергiй Савелiйович, 1903 р. 
народження, с. Дмитрiвка Каховського р-ну 
Херсонської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, вибiйник шахти № 1-
бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУРIННА Катерина Антонiвна, 1909 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українка, освiта початкова. Без певного мiсця 
проживання i роботи. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ МВС Донецької обл. 1 грудня 1950 року 
засуджена до 25 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1992 роцi.  
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КУРIННИЙ Артем Євгенович, 1882 р. 
народження, с. Адрiанопiль Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, кочегар лiкарнi № 1. Арештований 2 
липня 1938 року як учасник контрреволюцiйної 
троцькiстської органiзацiї. 3 грудня 1939 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1939 роцi.  

КУРIННИЙ Борис Панасович, 1923 р. 
народження, смт Ганнiвка Брянкiвської мiськради, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий окремого мiнометного дивiзiону. 
Вiйськовим трибуналом 149 окремої стрiлецької 
бригади 6 грудня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.  

КУРIННИЙ Василь Андрiйович, 1880 р. 
народження, смт Вергулiвка Брянкiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Дебальцеве Донецької обл., стрiлочник зал.ст. 
Дебальцеве. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 23 березня 1930 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУРIННИЙ Василь Михайлович, 1919 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, землекоп спецбудiвництва в с. 
Олексiївка. Арештований 29 травня 1942 року за 
звинуваченням у зв'язках з агентурою нiмецької 
розвiдки. З огляду на воєнний стан був етапований 
углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 31 березня 
1948 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУРIННИЙ Євген Якимович, 1886 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник з-ду № 60. Репресований двiчi. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 26 
квiтня 1933 року ухвалено постанову про вислання 
на 3 р. за межi України. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1989 i 1990 роках. 

КУРIННИЙ (КУРІННОЙ) Iван Iванович, 
1912 р. народження, смт Калинове Попаснянського 
р-ну, українець, освiта середня. Перебував у м. 
Генiчеську Херсонської обл., курсант моршколи. 
Вiйськовим трибуналом Чорноморського флоту 25 
березня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУРIННИЙ (КУРІННОЙ) Iван Семенович, 
1889 р. народження, м. Брянка, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, 
електромонтер з-ду "Кокс". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 лютого 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КУРIННИЙ Iван Тимофiйович, 1914 р. 
народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1 окремого ремонтно-вiдновлювального 
батальйону. Вiйськовим трибуналом 44 армiї 29 
вересня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУРIННИЙ Костянтин Семенович, 1887 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Дебальцеве Донецької обл., сторож водонапiрної 
башти зал.ст. Дебальцеве-сортувальна. Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КУРIННИЙ Михайло Федорович, 1896 р. 
народження, с. Гаврилiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, вибiйник шахти iм. Войкова. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.  

КУРIННИЙ Олександр Єгорович, 1891 р. 
народження, смт Ганнiвка Брянкiвської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Ганнiвцi, 
рахiвник Алмазнянського з-ду "Сталь". 
Арештований 26 березня 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 3 
червня 1935 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1935 
роцi.  

КУРIННИЙ Павло Йосипович, 1902 р. 
народження, с. Пришиб Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
без певних занять. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 25-30 листопада 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУРIННИЙ Павло Микитович, 1894 р. 
народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, 
росiянин. Проживав у Жовтому, приймальник 
пункту "Заготзерно". Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР по Донецькiй обл. 27 сiчня 1931 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КУРIННИЙ Петро Гнатович, 1900 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Петровське Краснолуцької мiськради, майстер цеху 
№ 6 з-ду № 59. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 3 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУРIННИЙ Петро Денисович, 1912 р. 
народження, с. Олександрiвка Новоайдарського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Бiла 
Гора Попаснянського р-ну, робiтник шахти iм. 
Войкова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 7 
квiтня 1943 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУРIННИЙ (КУРЄННОЙ) Федiр 
Микитович, 1896 р. народження, с. Жовте 
Слов'яносербського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР по 
Донецькiй обл. 27 сiчня 1931 року засуджений до 5 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КУРIПКА Микита Костянтинович, 1908 р. 
народження, с. Залиман Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, десятник шахти артiлi "Червоний 
будiвельник". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 9 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КУРКА Василь Васильович, 1897 р. 
народження, с. Мусiївка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мусiївцi, 
колгоспник к-пу iм. Литвинова. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУРКЕЙ Юрiй Iванович, 1908 р. 
народження, с. Зняцеве Мукачiвського округу 
Закарпатської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Первомайську, тесляр будконтори 
тресту "Луганськпромжитлобуд". Луганським 
обласним судом 5 вересня 1952 року засуджений до 
25 р. позбавлення волi. 29 сiчня 1955 року 
Верховним судом УРСР мiру покарання знижено 
до 10 р.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУРКIН Михайло Тихонович, 1901 р. 
народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, касир 
центральної каси з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1988 роцi.  

КУРКIН Петро Дмитрович, 1901 р. 
народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
каменяр будiвельного цеху Сорокинського 
рудника. Арештований 7 лютого 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 березня 
1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

КУРКIН Петро Iванович, 1913 р. 
народження, с. Мусiївка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, електрозварник з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
11 квiтня 1942 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУРКIН Петро Степанович, 1905 р. 
народження, с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1133 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 339 стрiлецької дивiзiї 4 квiтня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУРКIН Сергiй Юхимович, 1896 р. 
народження, с. Мусiївка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мусiївцi, 
колгоспник к-пу "Бiльшовик". Арештований 20 
лютого 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 6 березня 1933 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУРКIН Федосiй Iванович, 1891 р. 
народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
приймальник вiддiлу технiчного контролю 
мартенiвського цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.  

КУРКIН Якiв Iванович, 1896 р. народження, 
с. Мусiївка Мiловського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Мусiївцi, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 7 травня 1930 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУРЛЕНКО Юхимiя Iванiвна, 1888 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала в смт 
Хрустальне Краснолуцької мiськради, 
домогосподарка. Арештована 25 лютого 1942 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. В 
процесi слiдства протиправна дiяльнiсть не була 
доведена. 7 сiчня 1949 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КУРНОСОВ Iван Тимофiйович, 1913 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Орджонiкiдзе Краснодонського р-ну, тесляр 
радгоспу iм. Орджонiкiдзе. Арештований 9 грудня 
1934 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї та шкiдництвi. 14 сiчня 1935 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУРНОСОВ Iлля Стефанович, 1869 р. 
народження, смт Новоолександрiвка 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Новоолександрiвцi, селянин-
одноосiбник. Арештований 25 лютого 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 
березня 1930 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.  

КУРНОСОВ Михайло Петрович, 1881 р. 
народження, с. Верхньогарасимiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, неписьменний. 
Проживав у Верхньогарасимiвцi, колгоспник к-пу 
iм. Петровського. Арештований 11 жовтня 1937 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14 
березня 1939 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1939 роцi.  

КУРНОСОВ Михайло Петрович, 1889 р. 
народження, с. Верхньогарасимiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, неписьменний. 
Проживав у Верхньогарасимiвцi, сторож к-пу iм. 
Петровського. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 14 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУРНОСОВ Петро Григорович, 1897 р. 
народження, х. Караїчев, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
робiтник шахти № 5. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.  
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КУРНОСОВ Петро Пилипович, 1898 (1897) 
р. народження, ст-ця Чертковська Морозовського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
робiтник шахти № 1-5-бiс. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.  

КУРНОСОВ Семен Iллiч, 1896 р. 
народження, смт Новоолександрiвка 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Новоолександрiвцi, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. Надзвичайною 
сесiєю Донецького мiжрайсуду 1 лютого 1932 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1956 роках. 

КУРНОСОВ Тимофiй Євстафiйович, 1883 
р. народження, смт Новоолександрiвка 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Новоолександрiвцi, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 22 травня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КУРОЄДОВ Микола Iванович, 1903 р. 
народження, с. Хорошанка Красноярського р-ну 
Куйбишевської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна 
Стахановської мiськради, робiтник з-ду "Сталь". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУРОК Олена Павлiвна, 1896 р. 
народження, Нiмеччина, нiмкеня, освiта середня. 
Проживала в с. Жовтневе Сватiвського р-ну, 
колгоспниця к-пу iм. Артема. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 28 грудня 1937 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1993 роцi.  

КУРОПАТКА Тимофiй Матвiйович, 1888 р. 
народження, м. Шахти Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Золоте Первомайської міськради, бухгалтер 
школи гірпромучу шахти „Карбоніт”. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КУРОП'ЯТНИКОВ Iван Панасович, 1912 р. 
народження, с-ще Глобине Глобинського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у смт Лозно-Олександрiвка 
Бiлокуракинського р-ну, вчитель сiльської школи. 
Старобiльським окружним судом 12 сiчня 1935 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУРОЧКА Iван Васильович, 1892 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Єпiфанiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 28 квiтня 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КУРОЧКА Парасковiя Василiвна, 1898 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в м. Гiрське 
Первомайської мiськради, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом 32 району авiацiйного 
базування 15 квiтня 1942 року засуджена до 
розстрiлу. 2 травня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчного фронту розстрiл замiнено 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.  

КУРОЧКА Тимофiй Григорович, 1903 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, 
колгоспник к-пу iм. Далекосхiдної армiї. 
Арештований 18 сiчня 1933 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 8 березня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУРОЧКА Якiв Петрович, 1891 р. 
народження, Прилуцький р-н Харкiвської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, рахiвник хiмзаводу № 19. "Трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 22 квiтня 1933 року 
ухвалено постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУРОЧКIН Андрiй Павлович, 1904 р. 
народження, с. Рафайлiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта н/вища.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м. Луганську, студент 
Луганського педагогiчного iнституту. Особливою 
нарадою при Колегiї ОДПУ 2 квiтня 1934 року 
ухвалено постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КУРОЧКIН Григорiй Iванович, 1889 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, начальник 
ливарного цеху з-ду iм. Пархоменка. Арештований 
20 лютого 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам, в 
антирадянськiй агiтацiї та зрадi Батькiвщини. 26 
вересня 1944 року виправданий Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 
Реабiлiтований у 1944 роцi.  

КУРОЧКIН Єгор Сергiйович, 1885 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, слюсар з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 21 березня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУРОЧКIН Iван Захарович, 1906 р. 
народження, смт Андрiївка Балаклiйського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, шофер автогаража 
"Склобуду". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КУРОЧКIН Павло Олексiйович, 1889 р. 
народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у смт Iзварине 
Краснодонської мiськради, фельдшер селищної 
лiкарнi. Судовою колегiєю у кримiнальних справах 
Луганського обласного суду 17 грудня 1952 року 
засуджений до 25 р. позбавлення волi. Верховним 
судом УРСР 12 лютого 1955 року мiру покарання 
знижено до 7 р. Реабiлiтований у 1990 роцi.  
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КУРОЧКIН Петро Пилипович, 1888 р. 
народження, с. Рафайлiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, секретар школи ФЗН при шахтi № 8-9. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Саратовської 
обл., Росiйська Федерацiя, 5 серпня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУРПАНОВ Павло Олександрович, 1907 р. 
народження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-
ну, українець, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, командир вiддiлення 176 
полку НКВС СРСР. Вiйськовим трибуналом 
Луганського гарнiзону 5 листопада 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУРПАС Василь Гнатович, 1915 р. 
народження, с. Новоохтирка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Нижнє 
Первомайської мiськради, вибiйник шахти № 8. 
Вiйськовим трибуналом 13 армiї 16 вересня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУРПАС Василь Iванович, 1898 р. 
народження, с. Новоохтирка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Пархоменко Краснодонського р-ну, автослюсар 
Iванiвської МТС. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУРПАС Григорiй Михайлович, 1897 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вовчоярiвцi, тесляр крейдяного кар'єру 
Лисичанського з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КУРПАС Iван Єгорович, 1896 р. 
народження, с. Новоохтирка Новоайдарського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у смт 
Тошкiвка Первомайської мiськради, пенсiонер. 
Вiйськовим трибуналом 32 району авiацiйного 
базування 6 травня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУРПАС Карпо Давидович, 1893 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вовчоярiвцi, робiтник крейдяного кар'єру 
Лисичанського з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КУРПАС Микола Якимович, 1905 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вовчоярiвцi, десятник крейдяного кар'єру 
Лисичанського з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КУРПАС Олексiй Григорович, 1917 р. 
народження, с. Веселе Бiловодського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
писар вiддiлу зв'язку. Вiйськовим трибуналом 
Пiвнiчного флоту 19 липня 1941 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 
роцi.  

КУРПНЕК Отто Якович, 1890 р. 
народження, с. Покровське Островського р-ну 
Псковської обл., Росiйська Федерацiя, латиш, 
освiта вища.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Луганську, начальник 10-го 
прольоту новопаровозного цеху з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 12 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 14 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1959 роцi.  

КУРСКОВ Прокопiй Степанович 
(Стефанович), 1902 р. народження, с. Плотина 
Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта вища. 
Проживав у с. Нижня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, директор сiльської школи. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 8 серпня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУРСКОВ Федот Стефанович, 1888 р. 
народження, с. Плотина Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Тепле 
Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Арештований 23 сiчня 1929 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 3 лютого 1930 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1930 роцi.  

КУРТОЛАПОВ Павло Євдокимович, 1887 
р. народження, с. Погребище Броварського р-ну 
Київської обл., українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Антрациті, не працював. 
Арештований 27 квітня 1943 року за 
звинуваченням у шпигунстві. 14 червня 1943 року 
справу припинено за недостатністю матеріалів для 
притягнення до суду. Реабілітований у 1994 році. 

КУРЦ Готфрiд Готлiбович, 1907 р. 
народження, кол.к. Цимлянка Бобрикiвської 
сiльради Антрацитiвського р-ну, нiмець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, 
ветфельдшер к-пу iм. Паризької комуни. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.  

КУРЦ Федiр Готлiбович, 1904 р. 
народження, к. Софiївка Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у кол.к. Цимлянка Бобрикiвської сiльради 
Антрацитiвського р-ну, конюх к-пу iм. Паризької 
комуни. Особливою нарадою при НКВС СРСР 1 
квiтня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КУРЦМАН Самiйло Якович, 1907 р. 
народження, с. Зiнькiв, Вiнницька обл., єврей, 
освiта середня. Проживав у м. Свердловську, 
шкiльний учитель. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУРЧЕНКО Любов Трохимiвна, 1892 р. 
народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала на кол.х. 
Забиркiн, Кремiнський р-н, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом 28 району авiацiйного 
базування 29 травня 1942 року засуджена до 7 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1995 роцi.  
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КУРЯВИЙ Пилип Матвiйович, 1915 р. 
народження, с. Калинiвка, Київська обл., освiта 
початкова. Проживав у смт Мирне 
Краснодонського р-ну, вибiйник шахти № 12. 
Арештований 17 червня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 
з воєнним станом етапований углиб країни, де 
пiзнiше не виявлений. 19 березня 1948 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУР'ЯТА Вiталiй Антонович, 1884 р. 
народження, с. Новий Завод Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у с. 
Рогове Новопсковського р-ну, тесляр к-пу iм. 
Кiрова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 
лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1962 роцi.  

КУР'ЯТА Iван Антонович, 1887 р. 
народження, с. Новий Завод Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
смт Бiловодськ, тесляр к-пу iм. Яковлєва. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КУРЯЧЕВ Олександр Олексiйович, 1916 
(1918) р. народження, с. Курячiвка Маркiвського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Лозно-Олександрiвка Бiлокуракинського р-ну, 
учень 6-го класу. Репресований двічі. 7 липня 1934 
року вiдiбрано пiдписку про невиїзд – 
звинувачувався в антирадянськiй агiтацiї. 
Старобiльським окружним судом 12 сiчня 1935 
року ухвалено постанову про передачу на 
перевиховання мiсцевому комсомольському 
осередку. Донецьким обласним судом 28 серпня 
1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. 
Реабiлiтований в обох справах у 1990 роцi.  

КУРЯЧИЙ Борис Борисович, 1925 р. 
народження, с. Курячiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 101 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 35 стрiлецької дивiзiї 8 серпня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1973 роцi.  

КУРЯЧИЙ Григорiй Васильович, 1910 р. 
народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Лиманi, 
завгосп дитячого будинку. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 19 сiчня 1944 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУРЯЧИЙ Григорiй Сергiйович, 1898 р. 
народження, с. Курячiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Новолимарiвка Бiловодського р-ну, робiтник 
Лимарiвського конезаводу № 61. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 серпня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КУРЯЧИЙ Дмитро Дормидонтович, 1897 р. 
народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Лиманi, 
швець-кустар. 27 грудня 1919 року вiдiбрано 
пiдписку про невиїзд – звинувачувався у службi в 
бiлiй армiї. 1 сiчня 1920 року  справу припинено, 
пiдписку про невиїзд скасовано. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

КУРЯЧИЙ Iван Олександрович, 1911 р. 
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Пiдгорiвка 
Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Дзержинського. Арештований 26 березня 1943 року 
за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 6 травня 
1943 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.  

КУРЯЧИЙ Стефан Стефанович, 1884 р. 
народження, с. Курячiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Курячiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 3 травня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. В 
процесi слiдства протиправнi дiї не було доведено, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУРЯЧИЙ Федiр Порфирович, 1900 р. 
народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Старобiльську, столяр-модельник 
мотороремонтного з-ду. Арештований 2 лютого 
1943 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 
31 травня 1943 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.  

КУРЯЧИЙ Федот Андрiйович, 1896 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Єпiфанiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 22 
сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 22 квiтня 1933 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.  

КУСАЙКО Савелiй Харламович, 1903 р. 
народження, с. Чумаки Кобеляцького р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Лутугине, складач поїздiв зал.ст. 
Лутугине. Арештований 9 вересня 1937 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 25 березня 1939 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КУСАКОВ Георгiй Павлович, 1898 р. 
народження, м. Київ, росiянин, освiта н/вища. 
Проживав у м. Алчевську, начальник планового 
вiддiлу тресту їдалень громадського харчування. 
Арештований 3 липня 1942 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним 
станом етапований углиб країни, де пiзнiше не 
виявлений. 25 лютого 1949 року справу припинено 
за недоведенiстю протиправних дiй. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.  

КУСКОВ Микола Максимович, 1896 р. 
народження, с. Бєлорєцьк, Башкирська АРСР, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, плановик планового вiддiлу з-ду iм. 
Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.   
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУСЛИВИЙ Володимир Iванович, 1921 р. 
народження, кол.с. Калiнiне Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Первомайську, боєць пожежної команди. 
Вiйськовим трибуналом 13 армiї 26 серпня 1945 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1996 роцi.  
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КУСТОВ Никифор Iванович, 1888 р. 
народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
рахiвник шахти № 2-бiс. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КУСТОВ Олександр Трохимович, 1902 р. 
народження, с. Карауловка Покровського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Алчевську, газiвник з-ду iм. 
Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КУСТОВСЬКИЙ Iван Степанович, 1908 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, машинiст швейної 
фабрики. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КУТАСЕВИЧ Казимир Iванович, 1887 р. 
народження, с. Писарiвка Ушомирського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Лисичанську, 
робiтник склозаводу "Пролетар". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.  

КУТАСЕВИЧ Франц Олександрович, 1911 
р. народження, с. Нафтулiвка Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, конюх к-пу 
iм. Блюхера. 10 листопада 1937 року Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

КУТЕНКО Костянтин Семенович, 1903 р. 
народження, м. Фастiв Київської обл., українець, 
освiта вища. Проживав у м. Луганську, начальник 
фiлiї облшляхвiддiлу. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 17 лютого 1943 року засуджений до 8 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1970 роцi.  

КУТЕНКО Микола Терентiйович, 1878 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, слюсар з-ду № 
60. Арештований 18 липня 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 
вересня 1935 року звiльнений пiд пiдписку про 
невиїзд, в подальшому справу припинено за 
недоведенiстю протиправних дiй. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

КУТЕНКО Михайло Iванович, 1917 р. 
народження, с. Олександрiвка Лiвенського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, 
електрик шахти № 3-4. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 23 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КУТЕНКО Олександр Антонович, 1922 р. 
народження, с. Мала Дiвиця Малодiвицького р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта середня.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. 
Лисичанську, не працював. Луганським обласним 
судом 19 липня 1941 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУТЕПА Олександр Пахомович, 1916 р. 
народження, м. Стаханов, українець, освiта 
н/середня. Проживав у м. Лисичанську, шофер 
тресту "Лисичанськвугiлля". Арештований 17 
лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 19 липня 1943 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУТЕПОВ Василь Єгорович, 1919 р. 
народження, смт Новоайдар, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Новоайдарi, не працював. 
Арештований 26 сiчня 1943 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 19 червня 
1943 року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1943 роцi.  

КУТЕПОВ Василь Iванович, 1906 р. 
народження, с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав в 
Айдар-Миколаївцi, коваль к-пу iм. Енгельса. 
Арештований 1 лютого 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.  

КУТЕПОВ Дмитро Григорович, 1911 р. 
народження, смт Новоайдар, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Попасна, помiчник 
машинiста зал.ст. Попасна. Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 1 листопада 1936 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУТЕПОВ Єгор Федорович, 1877 р. 
народження, смт Новоайдар, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у с. Муратове 
Новоайдарського р-ну, служитель релiгiйного 
культу. Арештований 14 жовтня 1937 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.  17 сiчня 
1939 року звiльнений пiд пiдписку про невиїзд.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУТЕПОВ Микола Данилович, 1900 р. 
народження, смт Новоайдар, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у с. Окнине Новоайдарського 
р-ну, колгоспник к-пу iм. Косiора. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.  

КУТЕПОВ Якiв Тимофiйович, 1895 р. 
народження, с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. 
Степний Яр Новоайдарського р-ну, без певних 
занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 
сiчня 1935 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КУТЕПОВА Вiра Пилипiвна, 1911 р. 
народження, с. Вiльшана Дворiчанського р-ну 
Харкiвської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Попасна, домогосподарка. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 1 
листопада 1936 року засуджена до 4 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    
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КУТИНЯ Вiктор Войцехович, 1889 р. 
народження, Польща, поляк, освiта н/середня. 
Проживав у м. Луганську, бухгалтер вiддiлу 
санiтарного транспорту Луганського 
мiськкомунгоспу. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 19 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУТІЛЬ Йосиф Францевич, 1884 р. 
народження, Австро-Угорщина, чех, освіта 
початкова. Проживав у м. Луганську, робітник з-ду 
ім. Жовтневої революції. Арештований 3 березня 
1943 року за звинуваченням у пособництві 
німецьким окупантам. 19 квітня 1943 року справу 
припинено за смертю підслідного. Реабілітований у 
1996 році. 

КУТIН Олексiй Михайлович, 1915 р. 
народження, м. Анжеро-Судженськ Новосибiрської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Золоте 
Первомайської мiськради, начальник дiльницi 
шахти № 4-6. Вiйськовим трибуналом гарнiзону м. 
Луганська 25 листопада 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 5 грудня 1941 року. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУТНЯК Петро Степанович, 1900 р. 
народження, с. Семенiвка Федоровського р-ну 
АРСР Німців Поволжя, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, бухгалтер Луганського 
агентства "Постачвугiлля". Луганським обласним 
судом 24-27 лютого 1941 року засуджений до 
розстрiлу. 26 квiтня 1941 року Верховним судом 
УРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУТОВА-ПАРАМЗIНА Катерина Iванiвна, 
1922 р. народження, смт Бокове-Платове 
Антрацитiвської мiськради, українка, освiта 
середня. Проживала в м. Красний Луч, економiст 
гiрничого училища № 6. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ МВС Луганської обл. 22 червня 1950 року 
засуджена до 25 р. позбавлення волi. 10 лютого 
1956 року Вiйськовим трибуналом Київського 
вiйськового округу строк покарання знижено до 5 
р. Реабiлiтована у 1992 роцi.  

КУТОВИЙ Василь Микитович, 1915 р. 
народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 54 окремої iнженерно-саперної бригади 
резерву Головнокомандування. Вiйськовим 
трибуналом гарнiзону м. Калiнiна, Росiйська 
Федерацiя, 29 сiчня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1998 роцi.  

КУТОВИЙ Максим Кузьмич, 1908 р. 
народження, с. Зуївцi Комишнянського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, не працював. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУТОВИЙ Олексiй Денисович, 1900 р. 
народження, с. Верхня Покровка Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Спiрне Попаснянського р-ну (згодом 
Артемiвського р-ну Донецької обл.), робiтник 
радгоспу "Спiрне". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КУТОВИЙ Яким Лук'янович, 1914 р. 
народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 49 запасного стрiлецького полку. 
Вiйськовим трибуналом 7 запасної стрiлецької 
бригади 27 березня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. 25 квiтня 1942 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.  

КУТУКОВ Костянтин Андрiйович, 1886 р. 
народження, с. Бiла Гора Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, заступник головного iнженера з-ду 
"Донсода". Донецьким обласним судом 21 травня 
1937 року засуджений до 4 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КУТУКОВ Костянтин Леонтiйович, 1903 р. 
народження, с. Бiла Гора Попаснянського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Лисичанську, диспетчер електроцеху з-ду 
"Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КУТЧ Карл Iванович, 1915 р. народження, 
м. Красний Луч, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у Красному Лучi, колгоспник к-пу iм. 
Тельмана. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1969 роцi.  

КУТЧ (КУТЧА) Фрiдрiх Iванович, 1899 р. 
народження, Люксембурзький р-н 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Тельмана. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 13 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.  

КУТЬКО Захар Єгорович, 1898 р. 
народження, с. Вiльшана Дворiчанського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
рiльник Чорнухинського молокорадгоспу. 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 10 
червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУТЬКО Йосип Савелiйович, 1910 р. 
народження, кол.с. Новоолександрiвка 
Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, робiтник склозаводу iм. 
Кагановича. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 29 червня 1938 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1968 роцi.  

КУТЬКО Михайло Iванович, 1899 р. 
народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. 
Арештований 30 листопада 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.  
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КУТЬКО Мотрона Iванiвна, 1914 р. 
народження, с. Гладкове Бiлокуракинського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала у 
Гладковому, трактористка к-пу iм. Сталiна. 7 
травня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1990 роцi.  

КУТЬКО Павло Пилипович, 1915 р. 
народження, с. Вiльшана Дворiчанського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, молодший стрiлочник 
зал.ст. Попасна. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 1 листопада 1936 року 
засуджений до 2 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУТЬКО Софрон Софронович, 1899 р. 
народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. 
Арештований 30 листопада 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУТЬКО Степан Григорович, 1901 р. 
народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну, 
українець, освiта вища. Проживав у м. Луганську, 
завiдуючий факультетом мови i лiтератури 
заочного сектору Луганського педагогiчного 
iнституту. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 
грудня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Постановою УНКВС по Луганськiй обл. вiд 14 
квiтня 1940 року вирок скасовано, справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

КУФЕЛЬ Антонiна Барткiвна, 1899 р. 
народження, с. Кривачинцi Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., полька, освiта початкова. 
Проживала у с. Гераськiвка Маркiвського р-ну, 
колгоспниця к-пу iм. Калiнiна. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 20 листопада 1937 року 
засуджена до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтована у 1961 роцi.  

КУФЕЛЬ Аполлiнарiй Васильович, 1917 р. 
народження, с. Кривачинцi Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Гераськiвка Маркiвського р-ну, 
облiковець к-пу iм. Калiнiна. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 4 сiчня 1938 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1964 роцi.  

КУФЕЛЬ Роман Васильович, 1912 р. 
народження, с. Кривачинцi Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Гераськiвка Маркiвського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Калiнiна. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 3 грудня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КУФЕЛЬ Собко Васильович, 1915 р. 
народження, с. Кривачинцi Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Курячiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Бiльшовик України". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КУФIЛЬ Пiусь Петрович, 1897 р. 
народження, с. Кривачинцi Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Просяне Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Червона зiрка". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КУФМАН Бенька Шмеркович, 1878 р. 
народження, Чернiгiвська обл., єврей, освiта 
початкова. Проживав у м. Брянка, збирач 
утильсировини. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 21 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУФРИК Петро Томович, 1929 р. 
народження, с. Липове Тисменицького р-ну 
Станiславської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, прохiдник шахти № 
162. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС 
Луганської обл. 21 вересня 1948 року засуджений 
до 25 р. позбавлення волi. 15 квiтня 1955 року 
Вiйськовим трибуналом Київського вiйськового 
округу вирок скасовано, справу направлено на нове 
розслiдування. 27 липня 1955 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1955 роцi.   

КУХАРЕВСЬКИЙ Iван Валерiанович, 1895 
р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, табельник зал.ст. Попасна. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 15 
грудня 1930 року ухвалено постанову про вислання 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУХАРЕВСЬКИЙ Станiслав 
Валерiанович, 1898 р. народження, Польща, поляк, 
освiта початкова. Проживав у м. Попасна, машинiст 
паровоза депо Попасна. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 27 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 5 січня 1938 
року. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КУХАРЕНКО Семен Семенович, 1876 р. 
народження, Чернiгiвська обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Шишкове 
Слов'яносербського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Постановою Колегiї ОДПУ вiд 18 сiчня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КУХАРСЬКИЙ Станiслав Карлович, 1902 
р. народження, с. Бiлогородка, Вiнницька обл., 
поляк, освiта початкова. Проживав у с. Городище 
Бiловодського р-ну, кустар-одинак. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КУХАРЧУК Гнат Олександрович, 1895 р. 
народження, с. Воротнiв Теремнiвського р-ну 
Волинської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, лiсогон шахти № 22. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 24 листопада 
1945 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.  

КУХАРЧУК Денис Митрофанович, 1897 р. 
народження, Польща, українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Новоайдар, контролер районного 
комiтету заготiвель. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КУХАРЧУК Iван Гнатович, 1891 р. 
народження, Польща, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Перевальську, робiтник шахти № 4. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 14 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КУХЛIЙ Федiр Йосипович, 1910 р. 
народження, с. Новоолександрiвка Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, прибиральник породи шахти 
"Червоний гiрник". Донецьким обласним судом 27 
вересня 1936 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУХТIН Тимофiй Омелянович, 1914 р. 
народження, с. Нижньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Нижньотеплому, працював на рiзних 
роботах. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР по Донецькiй обл. 27 сiчня 1931 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУХТIНА Олена Григорiвна, 1921 р. 
народження, с. Капiтанове Новоайдарського р-ну, 
українка, освiта середня. Проживала в 
Капiтановому, рахiвник к-пу "Червона Армiя". 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 21-
22 березня 1945 року засуджена до 15 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1993 роцi.  

КУЦ Людвiг Готлiбович, 1881 р. 
народження, к. Нейгейм Мархлевського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Гладкове Бiлокуракинського р-ну, робiтник 
залiзничної магiстралi Москва-Донбас. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.  

КУЦ Рiхард Михайлович, 1910 р. 
народження, к. Нейгейм Мархлевського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Осикове Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-
пу "Днiпрельстан". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЦ Роберт Михайлович, 1901 р. 
народження, к. Нейгейм Мархлевського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Осикове Бiлокуракинського р-ну, рахiвник к-пу 
"Днiпрельстан". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЦАРОВ Андрiй Iванович, 1890 р. 
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, городник пiдсобного 
господарства шахти "Гiрська-Iванiвська". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.  

КУЦЕВАЛОВ Олексiй Софронович, 1900 р. 
народження, м. Артемiвськ Донецької обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Попасна, машинiст зал.ст. Попасна. Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 25 
жовтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУЦЕВОЛ Кирило Антонович, 1882 р. 
народження, с. Давидо-Микiльське 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, сторож "Трамвайбуду". 
Арештований 10 вересня 1937 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КУЦЕНКО Єгор Дмитрович, 1903 р. 
народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Чабанiвцi, 
робiтник артiлi "Камiнь-вапняк". Арештований 19 
серпня 1931 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
21 лютого 1932 року виправданий Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР. Реабiлiтований у 
1932 роцi.  

КУЦЕНКО Iван Андрiйович, 1911 р. 
народження, с. Ковалiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Ковалiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 13 лютого 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 17 березня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУЦЕНКО Iван Iванович, 1907 р. 
народження, с. Теличе Лiвенського р-ну Орловської 
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта вища. 
Проживав у м. Рубiжне, старший iнспектор 
iнспекцiї котлонагляду. Луганським обласним 
судом 31 липня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
23 вересня 1941 року Верховним судом УРСР 
розстрiл замiнено 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУЦЕНКО Iван Прокопович, 1875 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Єпiфанiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 27 
сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 11 квiтня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.  

КУЦЕНКО Корнилiй Гнатович, 1901 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, старшина 60 
окремої iнженерно-саперної бригади. Вiйськовим 
трибуналом 7 армiї 30 червня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУЦЕНКО Марiя Митрофанiвна, 1922 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в с. 
Кудряшiвка Кремiнського р-ну, робiтниця радгоспу 
"Агрокомбiнат". Вiйськовим трибуналом 203 
стрiлецької дивiзiї 16 травня 1943 року засуджена 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1990 
роцi.  

КУЦЕНКО Микита Iллiч, 1872 р. 
народження, смт Єсаулiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Бобрикове Антрацитiвського р-ну, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 6 сiчня 1931 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КУЦЕНКО Микола Родiонович, 1914 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Боровеньках, завгосп середньої школи. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, 30 травня 1945 року. 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУЦЕНКО Петро Петрович, 1909 р. 
народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, не працював. Арештований 19 лютого 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 12 квiтня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУЦЕНКО Савелiй Панасович, 1900 р. 
народження, м. Горлiвка Донецької обл., росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
начальник служби руху шахти № 4-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 3 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.  

КУЦЕНКО Стефан Федорович, 1895 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, тесляр к-пу "13 рокiв Жовтня". 
Луганським обласним судом 5 жовтня 1950 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЦЕНКО Федiр Якимович, 1884 р. 
народження, с. Байдiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Байдiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 11 сiчня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 
квiтня 1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.  

КУЦИНСЬКИЙ Мечислав Франкович, 
1921 р. народження, Польща, поляк, освiта 
початкова. Проживав у м. Антрацитi, прибиральник 
породи шахти № 22-53. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 12 травня 1941 року засуджений до 8 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КУЧ Теодор Фердiнандович, 1909 р. 
народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, тракторист к-пу 
"Червона хвиля". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

КУЧАЙ Кирило Андрiйович, 1903 р. 
народження, смт Нова Прага Олександрiйського р-
ну Кiровоградської обл., українець, освiта вища. 
Проживав у м. Луганську, механiк з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Арештований 23 березня 
1943 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. В 
процесi слiдства злочинну дiяльнiсть не було 
доведено. 30 грудня 1943 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУЧЕВСЬКИЙ Йосип Йосипович, 1905 р. 
народження, Бiлорусь, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, стропальник з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЧЕВСЬКИЙ Олексiй Захарович, 1898 р. 
народження, х. Водяний, Деражнянський р-н 
Вiнницької обл., українець, освiта середня. 
Проживав у с. Голубiвка Кремiнського р-ну, 
вчитель сiльської школи. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.  

КУЧЕР Марко Микитович, 1910 р. 
народження, м. Бендери, Молдова, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
роти управлiння 88 танкової бригади. Вiйськовим 
трибуналом Костерiвського вiйськового танкового 
табору 31 жовтня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУЧЕР Парфенiй Олексiйович, 1893 р. 
народження, м. Бендери, Молдова, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду 
iм. Жовтневої революцiї. Арештований 28 жовтня 
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 30 травня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.  

КУЧЕРЕВИЧ Владислав (Вольдемар) 
Антонович, 1902 р. народження, м. Острог 
Волинської губернії, поляк, освiта вища. Проживав 
у м. Рубiжне, помiчник завiдуючого хiмзаводом. 
Судовою „трійкою” при Колегiї ДПУ УРСР 11 
квiтня 1931 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЧЕРЕВСЬКА (КУЧЕРОВСЬКА) 
Євдокiя Гаврилiвна, 1905 р. народження, с. 
Куропаткiно Кокчетавського р-ну Акмолінської 
обл., Казахстан, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в смт Станично-Луганське, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 19 квiтня 1943 року 
засуджена до 8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 
1993 роцi.  

КУЧЕРЕВСЬКИЙ Василь Єрмолайович, 
1917 р. народження, смт Родакове 
Слов'яносербського р-ну, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий взводу 
управлiння 16 зенiтно-артилерiйського полку. 
Арештований 13 червня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 лютого 
1943 року виправданий Вiйськовим трибуналом 
Самаркандського гарнiзону, Узбецька РСР. 
Реабiлiтований у 1943 роцi.  

КУЧЕРЕВСЬКИЙ Олександр Васильович, 
1899 р. народження, с. Жовте Слов'яносербського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Родакове Слов'яносербського р-ну, рознощик хлiба 
по магазинах. Арештований 16 лютого 1938 року за 
звинуваченням у причетностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 26 сiчня 1939 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУЧЕРЕНКО Василь Андрiйович, 1904 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
н/середня. Проживав у смт Ясенiвський 
Ровенькiвської мiськради, економiст шахти № 33-
37. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 8 липня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.  
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КУЧЕРЕНКО Василь Миколайович, 1914 
р. народження, м. Мiллерово Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Ровеньки, бригадир 
електропiдстанцiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 21 березня 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУЧЕРЕНКО Дмитро Петрович, 1917 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 612 
батареї 197 окремого артилерiйського дивiзiону 
Балтiйського флоту. Вiйськовим трибуналом 
Iжорського укрiпсектора Балтiйського флоту 13 
жовтня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУЧЕРЕНКО Дмитро Семенович, 1908 р. 
народження, с. Мiллерово Матвєєво-Курганського 
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, робiтник артiлi iнвалiдiв. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 7-8 березня 1933 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЧЕРЕНКО Iван Iванович, 1899 р. 
народження, с. Новоiванiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоiванiвцi, тесляр контори "Донбасжитлобуду". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КУЧЕРЕНКО Iван Степанович, 1886 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Антрацитi, слюсар шахти 
№ 1. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Донецької обл. 16 вересня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Президiєю Верховної Ради СРСР 
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЧЕРЕНКО Йосип Павлович, 1906 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Краснорiченському, слюсар хiмзаводу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЧЕРЕНКО Михайло Павлович, 1902 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Кремiнна, чорнороб зал.ст. Кремiнна. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КУЧЕРЕНКО Наум Семенович, 1885 р. 
народження, с. Новокраснiвка Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новокраснiвцi, не працював. Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ОДПУ 19 лютого 1930 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУЧЕРЕНКО Парасковiя Спиридонiвна, 
1886 р. народження, с. Новокраснiвка 
Антрацитiвського р-ну, українка, освiта початкова. 
Проживала в Новокраснiвцi, домогосподарка. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ОДПУ 19 лютого 
1930 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.  

КУЧЕРЕНКО Семен Тихонович, 1869 р. 
народження, с. Мiллерово Матвєєво-Курганського 
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, сторож контори "Житлокоопбуд". Колегiєю 
ОДПУ УРСР 24 сiчня 1933 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1966 роцi.  

КУЧЕРЕНКО Софiя Андрiївна, 1916 р. 
народження, м. Лисичанськ, українка, освiта 
н/середня. Проживала в м. Старобiльську, не 
працювала. Арештована 17 травня 1944 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 серпня 
1944 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КУЧЕРЕНКО Степан Леонтiйович, 1883 р. 
народження, с. Весела Гора Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Веселiй Горi, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР по Донецькiй 
обл. 27 сiчня 1931 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЧЕРЕНКО Тимофiй Софронович, 1896 
р. народження, с. Новопавлiвка Баштанського р-ну 
Миколаївської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Довжанський Свердловської 
мiськради, вагар транспортного цеху тресту 
"Свердловвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 2000 
роцi.   

КУЧЕРЕНКО Харитон Семенович, 1897 р. 
народження, смт Міллерово Матвєєво-
Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, возiй контори "Житлокоопбуд". 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 24 
сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1966 роцi.  

КУЧЕРЕНКО Юхим Петрович, 1878 р. 
народження, Петрiвсько-Роменський р-н 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-
ну, селянин-одноосiбник. Арештований 22 лютого 
1931 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 1 вересня 1931 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1931 роцi.  

КУЧЕРIН Iван Павлович, 1868 р. 
народження, с. Великий Скнит Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, неписьменний. 
Проживав у смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, сторож саду селищної лiкарнi. 
Арештований 23 грудня 1937 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, 7 сiчня 
1938 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУЧЕРОВ Андрiй Iванович, 1888 р. 
народження, с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Заайдарiвцi, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 10 березня 1933 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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КУЧЕРОВ Андрiй Севастянович, 1886 р. 
народження, с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Заайдарiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 19 
березня 1931 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 1 червня 1931 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУЧЕРОВ Єгор Iванович, 1904 р. 
народження, с. Мусiївка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мусiївцi, 
колгоспник к-пу "Бiльшовик". Донецьким обласним 
судом 29 липня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЧЕРОВ Iван Євтихiйович, 1893 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, 
пенсiонер. Вiйськовим трибуналом 6 армiї 12 
грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 20 грудня 1941 року. Реабiлiтований у 
1995 роцi.  

КУЧЕРОВ Iван Прокопович, 1879 р. 
народження, с. Мусiївка Мiловського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Мусiївцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 7 травня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

КУЧЕРОВ Павло Григорович, 1913 р. 
народження, с. Стрiльцiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий. Вiйськовим трибуналом 14 стрiлецького 
корпусу Харкiвського вiйськового округу 1 червня 
1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУЧЕРОВ Тихiн Севастянович, 1910 р. 
народження, с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у с. 
Олександропiль Бiлокуракинського р-ну, тимчасово 
не працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
2 жовтня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1964 роцi.  

КУЧЕРОВ Федiр Васильович, 1881 р. 
народження, с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Заайдарiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 19 
березня 1931 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 1 червня 1931 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУЧЕРОВ Феодосiй Iванович, 1873 р. 
народження, с. Макартетине Новопсковського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у 
Макартетиному, селянин-одноосiбник. 
Арештований 30 листопада 1930 року за 
звинуваченням у здiйсненнi теракту. 20 березня 
1932 року справу припинено за недоведенiстю 
злочинних дiй, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1932 роцi.  

КУЧЕРОВ Якiв Iванович, 1906 р. 
народження, с. Мусiївка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мусiївцi, 
колгоспник к-пу "Бiльшовик". Донецьким обласним 
судом 29 липня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.  

КУЧЕРОВА Марiя Леонтiївна, 1903 р. 
народження, с. Грабове Чистякiвського р-ну 
Донецької обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Попасна, бухгалтер 
райсанепiдстанцiї. Луганським обласним судом 13 
травня 1952 року засуджена до 25 р. позбавлення 
волi. 1 липня 1954 року Верховним судом УРСР 
мiру покарання знижено до 8 р. Реабiлiтована у 
1990 роцi.  

КУЧЕРОВА Пелагiя Вiкторiвна, 1924 р. 
народження, с. Єлизаветградка Олександрiвського 
р-ну Кiровоградської обл., українка, освiта 
н/середня. Проживала в м. Гiрське Первомайської 
мiськради, не працювала. Арештована 16 сiчня 
1942 року як дружина репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 19 сiчня 1942 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1995 роцi.  

КУЧЕРЯВИЙ Степан Михайлович, 1896 р. 
народження, с. Горячинцi, Вiнницька обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Комiсарiвка Перевальського р-ну, ремонтний 
робiтник зал.ст. Баронська. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 31 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЧИНСЬКИЙ Антон Павлович, 1900 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, не працював. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КУЧИНСЬКИЙ Володимир Йосипович, 
1923 р. народження, Бiлорусь, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий взводу 
кiнної розвiдки 628 стрiлецького полку. До призову 
в армiю проживав у м. Старобiльську. Вiйськовим 
трибуналом 49 стрiлецької дивiзiї 24 листопада 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 21 
сiчня 1947 року строк покарання знижено до 4 р. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

КУЧИНСЬКИЙ Iван Павлович, 1888 р. 
народження, с. Кам'яний Брiд Баранiвського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
смт Бiлокуракине, сторож райфiнвiддiлу. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.  

КУЧИНСЬКИЙ Йосип Якович, 1896 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Старобiльську, завiдуючий 
районною конторою "Союззаготвовна". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.  

КУЧИНСЬКИЙ Томаш Людвiгович, 1897 
р. народження, с. Любарська Гута Баранівського р-
ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Новочервоне Троїцького р-ну, 
колгоспник к-пу "Червона перемога". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 26 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.  
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КУЧИНСЬКИЙ Юлiан Людвiгович, 1892 р. 
народження, с. Любарська Гута Баранiвського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м. Попасна, робiтник склозаводу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 22 серпня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КУЧИНСЬКИЙ Якiв Андрiйович, 1865 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiловодськ, сторож складу 
вторсировини. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЧМА Iван Маркович, 1922 р. 
народження, с. Радомка Холминського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, учень машинiста 
електровоза гiрпромучу. Луганським обласним 
судом 20 травня 1940 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУЧМА Олександр Павлович, 1900 р. 
народження, с. Шелестiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Шелестiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 24 
липня 1929 року за звинуваченням у здiйсненнi 
теракту. 29 серпня 1929 року справу припинено за 
недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1944 роцi.  

КУЧМАРЕНКО Iван Петрович, 1891 р. 
народження, с. Соловiївка Брусилiвського р-ну 
Житомирської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Кiровську, возiй шахти "Голубiвка". 
Луганським обласним судом 6 травня 1946 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЧМЕНКО Iван Андрiйович, 1927 р. 
народження, с. Валява Городищенського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова.  На час 
арешту член ВКП(б). Вiйськовослужбовець, 
рядовий вiйськової частини 67256. До призову 
проживав у м. Антрацит. 31 березня 1950 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 41772 
засуджений до 25 р. позбавлення волi. 28 грудня 
1955 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР строк покарання знижено до 10 р. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

КУЧМИСТИЙ Володимир Тихонович, 1927 
р. народження, с. Новобулахiвка Лутугинського р-
ну, українець, освiта н/середня. Проживав у 
Новобулахiвцi, учень неповної середньої школи. 
Вiйськовим трибуналом 7 iнженерно-мiнної 
бригади 27 червня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУЧМIЄВ (КУЧМЄЄВ) Дмитро Євтiйович 
(Євстахiйович), 1884 р. народження, с. Дякове 
Антрацитiвського р-ну, українець, неписьменний. 
Проживав у м. Антрацитi, кучер адмiнгоспвiддiлу 
тресту "Боковоантрацит". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

КУЧМIЄВ Устин Павлович, 1904 р. 
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Дяковому, 
селянин-одноосiбник. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 6 лютого 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЧУК Iван Васильович, 1897 р. 
народження, Польща, українець, освiта вища. 
Проживав у м. Рубiжне, завiдуючий навчальною 
частиною курсiв майстрiв хiмкомбiнату. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР у груднi 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КУШКА Юхим Петрович, 1891 р. 
народження, с. Макарiвка Балаклiйського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Спiрне Попаснянського р-ну (згодом 
Артемiвського р-ну Донецької обл.), лiсник 
радгоспу "Спiрне". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КУШКIН Дмитро Федотович, 1902 р. 
народження, м. Брянка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Брянцi, електрослюсар 
шахти № 12. Арештований 22 червня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 25 березня 1939 
року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв 
для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУШКIН Леонтiй Федотович, 1897 р. 
народження, м. Брянка, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий роти 
охорони штабу. Вiйськовим трибуналом 8 армiї 27 
липня 1943 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 3 серпня 1943 року. Реабiлiтований у 
1964 роцi.  

КУШКО Климентiй Федорович, 1890 р. 
народження, с. Вище Солоне Iзюмського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, крiпильник шахти iм. 
Крупської. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
29 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУШНАРЕНКО Григорiй Петрович, 1880 
р. народження, с. Петровеньки Слов'яносербського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Петровеньках, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 22 квiтня 1933 
року ухвалено постанову про вислання за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУШНАРЕНКО Олексiй Петрович, 1905 р. 
народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Новоiванiвка Попаснянського р-ну, крiпильник 
шахти Артемiвського мiсцевпрому. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.  
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КУШНАРЬОВ Антон Фролович, 1908 р. 
народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий. Вiйськовим трибуналом 10 окремої 
стрiлецької бригади 22 листопада 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 12 
грудня 1942 року. Реабiлiтований у 1996 роцi.  

КУШНАРЬОВ Архип Лаврентiйович, 1882 
р. народження, с. Новоспаське Бердянського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Антрацитi, коваль шахти 
№ 28. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 
жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

КУШНАРЬОВ Василь Сергiйович, 1909 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, вибiйник шахти "Київська". Вiйськовим 
трибуналом Луганської обл. 11 листопада 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУШНАРЬОВ Григорiй Iллiч, 1911 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Грушове Краснолуцької мiськради, начальник 
дiльницi шахти № 152. Арештований 21 липня 1945 
року за звинуваченням у приналежностi до 
агентури iноземної розвiдки. 22 вересня 1945 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУШНАРЬОВ Iван Гаврилович, 1898 р. 
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бобриковому, колгоспник к-пу "Червона зоря". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУШНАРЬОВ Iван Iванович, 1871 р. 
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бобриковому, сторож к-пу "Червона зоря". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

КУШНАРЬОВ Михайло Iванович, 1915 р. 
народження, с. Мариновка Нiкiтовського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, не 
працював. Арештований 29 березня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 28 липня 1943 року справу.припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУШНАРЬОВ Семен Олексiйович, 1900 р. 
народження, с. Первомайськ Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Первомайську, робiтник примiського 
городницького господарства. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУШНАРЬОВА Вiра Олександрiвна, 1925 
р. народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-
ну, українка, освiта н/середня. Проживала у 
Вовчоярiвцi, без певних занять. Арештована 12 
лютого 1942 року за звинуваченням у 
приналежностi до агентури нiмецької розвiдки. У 
ході слiдства звинувачення не знайшло 
пiдтвердження. 13 квiтня 1949 року справу 
припинено. Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КУШНАРЬОВА Єлизавета Кузьмiвна, 1910 
р. народження, с. Адрiанопiль Перевальського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в Адрiанополi, 
робiтниця шахти № 9. Вiйськовим трибуналом 
Луганського гарнiзону 31 травня 1942 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1990 роцi.  

КУШНIР Василь Федорович, 1897 р. 
народження, с. Чернява, Вiнницька обл., українець, 
неписьменний. Проживав у м. Стахановi, вибiйник 
шахти № 4. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
21 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

КУШНIР Клавдiя Iзраїлiвна, 1923 р. 
народження, с. Беринка Буцького р-ну Київської 
обл., українка, освiта початкова. Проживала в с. 
Самсонiвка Краснодонського р-ну, не працювала. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 17 квiтня 1943 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.  

КУШНIРЕНКО Микола Федорович, 1930 р. 
народження, м. Зiнькiв Зiнькiвського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Луганську, токар з-ду iм. 20-рiччя 
Жовтня. Луганським обласним судом 29 грудня 
1956 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

КУШНIРЕНСЬКИЙ Вiктор Iванович, 1916 
р. народження, м. Барнаул Алтайського краю, 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Тошкiвка Первомайської 
мiськради, робiтник шахти № 5-6. Вiйськовим 
трибуналом 176 стрiлецької дивiзiї 22 травня 1942 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 8 
червня 1942 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

КУЩ Венiамiн Iванович, 1913 р. 
народження, с. Стара Петрiвка Бердянського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта вища. 
Проживав у м. Стахановi, вчитель СШ № 1. 
Спецколегiєю Донецького обласного суду 25 
вересня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУЩ Григорiй Семенович, 1910 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 435 
батальйону аеродромного обслуговування. 
Вiйськовим трибуналом 28 району авiацiйного 
базування 30 листопада 1942 року засуджений до 
розстрiлу. 12 грудня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчної групи вiйськ Захiдного 
фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1970 роцi.  
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КУЩ Григорiй Федорович, 1897 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС м. Луганська 
29 вересня 1941 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЩ Єфросинiя Мусiївна, 1914 р. 
народження, кол.с. Крутеньке Пiдгорiвської 
сiльради Старобiльського р-ну, українка, освiта 
початкова. Проживала в с. Варварiвка 
Кремiнського р-ну, домогосподарка. 26 сiчня 1944 
року вiдiбрано пiдписку про невиїзд як у члена сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 20 вересня 1944 року справу 
припинено, пiдписку про невиїзд анульовано. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.  

КУЩ Iван Микитович, 1892 р. народження, 
смт Троїцьке, українець, освiта початкова. 
Проживав у Троїцькому, сторож нафтобази 
Троїцької МТС. Луганським обласним судом 8 
серпня 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУЩ Микита Васильович, 1914 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
н/середня. Проживав у с. Покровське Троїцького р-
ну, iнспектор фiнвiддiлу райвиконкому. 
Арештований 16 березня 1936 року за 
звинуваченням у розповсюдженнi листiвок 
антирадянського змiсту. 16 квiтня 1941 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

КУЩ Микола Митрофанович, 1905 р. 
народження, х. Мала Одрада, Новотроїцький р-н 
Запорiзької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, не працював. 
Вiйськовим трибуналом 383 стрiлецької дивiзiї 15 
лютого 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУЩ Михайло Олександрович, 1914 р. 
народження, с. Кущi Решетилiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець. Проживав у м. 
Перевальську, десятник шахти № 9. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КУЩ Семен Маркович, 1891 р. народження, 
смт Троїцьке, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, крiпильник шахти iм. 
Мельникова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
29 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1958 роцi.  

КУЩ Якiв Єгорович, 1910 р. народження, с. 
Варварiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Золоте Первомайської 
мiськради, начальник вагової дiльницi шахти 
"Карбонiт". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
22 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

КУЩ Якiв Сергiйович, 1887 р. народження, 
смт Троїцьке, українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Покровське Троїцького р-ну, 
бухгалтер райвиконкому. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 26 жовтня 1938 року засуджений до 5 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЩЕНКО Iван Андрiйович, 1902 р. 
народження, с. Демино-Олександрiвка Троїцького 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Демино-Олександрiвцi, не працював. Вiйськовим 
трибуналом Українського округу 3 квiтня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КУЩЕНКО Стефан Абрамович, 1892 р. 
народження, с. Демино-Олександрiвка Троїцького 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у  
Демино-Олександрiвцi, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ 
УРСР вiд 17 квiтня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КУЩЕНКОВА Олександра Петрiвна, 1908 
р. народження, Мiллеровський округ, Росiйська 
Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в 
м. Стахановi, домогосподарка. Арештована 27 
жовтня 1929 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 24 сiчня 1930 року з-пiд 
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1930 роцi.  

КУЯТ Адольф Людвiгович, 1886 р. 
народження, с. Миколаївка Новоград-Волинського 
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Олександропiль Бiлокуракинського 
р-ну, колгоспник к-пу iм. VII з'їзду Рад. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КУЯТ Давид Людвiгович, 1891 р. 
народження, с. Миколаївка Новоград-Волинського 
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Новобiла Новопсковського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КШЕВЕЦЬКИЙ Вiкентiй Антонович, 1904 
р. народження, с. Мiцiвцi Солобковецького р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, столяр у мiському клубi. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1967 роцi.  

КШЕВЕЦЬКИЙ Теофiл Йосипович, 1903 р. 
народження, с. Мiцiвцi Солобковецького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м. Брянка, лiсогон шахти № 1-бiс "Криворiжжя". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

КШЕВIНСЬКИЙ Гнат Iванович, 1898 р. 
народження, с. Купiль Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну, коваль к-пу 
iм. Петровського. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

КШЕВIНСЬКИЙ Людвiг Михайлович, 
1886 р. народження, с. Зелена Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Великоцьк Мiловського р-ну, бригадир к-пу iм. 
Чубаря. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  
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КШЕВIНСЬКИЙ Франц Фелiксович, 1867 
р. народження, с. Немиринцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк. Проживав у с. Чабанiвка 
Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу "Країна 
Рад". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

КЮЛЬ Олександр Генрiхович, 1890 р. 
народження, с. Струги-Краснi Лузького р-ну 
Ленiнградської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, 
освiта вища. Проживав у м. Луганську, 
вiйськовослужбовець, вiйськовий iнженер П-го 
рангу, викладач Вiйськової школи пiлотiв. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.  

КЮНЕ Якiв Якович, 1909 р. народження, м. 
Луганськ, нiмець, освiта вища. Проживав у смт 
Воронiж Шосткинського р-ну Сумської обл., не 
працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 
червня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.  

КЮНЕЛЬ Вольдемар (Володимир) 
Рiхардович, 1882 р. народження, с. Йосипiвка 
Новомосковського р-ну Днiпропетровської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Прогрес 
Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу iм. К. Маркса. 
Донецьким обласним судом 21 червня 1935 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1966 роцi.  

КЮСЕВ Олексiй Григорович, 1917 р. 
народження, м. Iзюм Харкiвської обл., болгарин, 
освiта н/вища. Проживав у м. Алчевську, студент 
Алчевського металургiйного технiкуму. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 5 листопада 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.  

Л 
ЛАБIНСЬКИЙ Мар'ян Iванович, 1906 р. 

народження,  с. Великi Зозулинцi, Вiнницька обл., 
поляк, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, вантажник шахти iм. Крупської. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЛАБIНСЬКИЙ Олександр Олександрович, 
1896 р. народження,  м. Куп'янськ Харкiвської обл., 
українець, освiта вища. Проживав у с. Покровське 
Троїцького р-ну, лiкар райлiкарнi. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛАБКОВ Михайло Самiйлович, 1910 р. 
народження, с-ще Верхня Краснянка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Верхнiй Краснянцi, вiйськкерiвник 
селищної школи. Арештований 13 жовтня 1943 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 6 грудня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛАБОР Аркадiй Миколайович, 1903 р. 
народження, Бiлорусь, бiлорус, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, статистик-плановик з-ду 
iм. Жовтневої революцiї. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 4 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1955 роцi.    

ЛАБУНЕЦЬ Йосип Сильвестрович, 1899 р. 
народження, с. Великий Скнит Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, коваль Бiрюкiвської МТС. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 20 сiчня 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЛАБУНЕЦЬ Тихiн Сильвестрович, 1916 р. 
народження, с. Великий Скнит Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 23 жовтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛАВКА Андрiй Васильович, 1905 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, 
робiтник радгоспу № 1. Арештований 12 лютого 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 15 березня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛАВРЕНКО Дмитро Михайлович, 1890 р. 
народження, кол.с. Лаврiвка Дем'янiвської сiльради 
Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, 
сторож к-пу iм. Ленiна. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 28 серпня 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛАВРЕНКО Максим Корнiйович, 1912 р. 
народження, с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Шапарiвцi, тракторист Бiлокуракинської МТС. 
Донецьким обласним судом 13 вересня 1935 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАВРЕНКО Микита Якович, 1902 р. 
народження, с. Курячiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 773 артилерiйського полку. Вiйськовим 
трибуналом 317 стрiлецької дивiзiї 27 березня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1971 роцi.    

ЛАВРЕНКО Порфирiй Романович, 1903 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у кол.с. Глибоке 
Дем'янiвської сiльради Бiлокуракинського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Арештований 20 липня 1931 
року за звинуваченням у здiйсненнi терористичного 
акту. 16-17 грудня 1932 року виправданий 
Донецьким обласним судом.  Реабiлiтований у 1932 
роцi.    
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ЛАВРЕНКО Роман Михайлович, 1880 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у кол.с. Глибоке 
Дем'янiвської сiльради Бiлокуракинського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Арештований 19 липня 1931 
року за звинуваченням у здiйсненнi терористичного 
акту. 16-17 грудня 1932 року виправданий 
Донецьким обласним судом.  Реабiлiтований у 1932 
роцi.    

ЛАВРЕНТЕНКО Павло Гаврилович, 1877 
р. народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Круглому, 
селянин-одноосiбник. Арештований 19 лютого 
1930 року за звинуваченням в участi у масових 
заворушеннях. 12 березня 1930 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1930 роцi.    

ЛАВРЕНЮК Iван Маркович, 1902 р. 
народження, с. Лубчичi Новоград-Волинського р-
ну Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Верхня Покровка Старобiльського р-
ну, колгоспник к-пу iм. К. Маркса. Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛАВРЕНЮК Олександр Iванович, 1895 р. 
народження, с. Жучкiвцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну, робiтник на 
будiвництвi залiзничної магiстралi Москва-Донбас. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЛАВРИК Павло Пилипович, 1899 р. 
народження, х. Новоосиновський, Матвєєво-
Курганський р-н Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, вантажник пункту 
"Союзборошно". Репресований двiчi. Судовою 
„трійкою” при Колегiї ДПУ УРСР 14 лютого 1934 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1990 роках. 

ЛАВРИК Терентiй Iванович, 1898 р. 
народження, х. Чернiговський, Матвєєво-
Курганський р-н Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, вантажник пункту "Заготзерно". 
Судовою „трійкою” при Колегiї ДПУ УРСР 14 
лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАВРИКОВ Семен Iванович, 1902 р. 
народження, с. Новодонбаське Старобiльського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новодонбаському, колгоспник к-пу "Червоний 
орач". Особливою нарадою при НКВС СРСР 3 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛАВРИНЕНКО Андрiй Олексiйович, 1922 
р. народження, м. Стаханов, українець, освiта 
середня. Вiйськовослужбовець, курсант 1-ї 
Вольської вiйськової школи авiамеханiкiв. 
Вiйськовим трибуналом Саратовського гарнiзону, 
Росiйська Федерацiя, 24 липня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛАВРИНЕНКО Гнат Назарович, 1898 р. 
народження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Миколаївцi, сигнальник зал.ст. Ниркове. 
Арештований 15 сiчня 1938 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 8 травня 1938 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛАВРИНЕНКО Тамара Захарiвна, 1924 р. 
народження, с-ще Устинiвка Свердловської 
мiськради, українка, освiта початкова. Проживала в 
м. Свердловську, помiчник начальника паспортного 
столу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 24 
березня 1944 року засуджена до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЛАВРИНЕНКО Феодосiй Якович, 1891 р. 
народження, с. Яцюки Богуславського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Мiлове, виконуючий обов'язки 
директора заготконтори райспоживспiлки. 
Арештований 21 сiчня 1943 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 10 липня 1943 
року справу припинено за недостатнiстю даних для 
притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛАВРИЧЕНКО Iван Олексiйович, 1899 р. 
народження, Горлiвський р-н Донецької обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, завiдуючий мiськфiнвiддiлом. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 2 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛАВРОВСЬКИЙ Борис Васильович, 1904 
р. народження, м. Луцьк Волинської обл., 
українець, освiта вища. Проживав у м. Стахановi, 
завiдуючий санстанцiєю мiськздороввiддiлу. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

ЛАВРУК Улян Вiкторович, 1911 р. 
народження, с. Добратин Млинiвського р-ну 
Рiвненської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, сторож будiвельно-
монтажного управлiння № 1. Луганським обласним 
судом 5 липня 1946 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛАВРУХIН Андрiй Фролович, 1896 р. 
народження, х. Чеботовка, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
продавець овочевого магазину. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    
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ЛАВРУХIН Василь Фiлатович, 1898 р. 
народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
котельник з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЛАВРУХIН Євстигнiй Якович, 1889 р. 
народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
бухгалтер редакцiї газети "Социалистическая 
Родина". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАВРУХIН Нестор Антонович, 1902 р. 
народження, х. Нагорний, Шахтинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
вибiйник шахти iм. Енгельса. Луганським 
окружним судом 12 листопада 1929 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛАВРУХIН Тихон Антонович, 1907 р. 
народження, х. Нагорний, Шахтинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
вибiйник шахти iм. Енгельса. Луганським 
окружним судом 12 листопада 1929 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛАВРУХIН Федот Iванович, 1879 (1880) р. 
народження, х. Каничев, Шахтинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, 
техпрацiвник тресту "Шахтобуд". Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 22 сiчня 1933 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАВРУЩЕНКО Якiв Григорович, 1895 р. 
народження, с. Красне Краснодонського р-ну, 
українець. Проживав у м. Луганську, рахiвник 
театру юного глядача. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАВЦЕВИЧ (ЛОВЦЕВИЧ) Степан 
Степанович, 1888 р. народження, Польща, поляк, 
освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, конюх 
шахти № 22 iм. Кiрова. Арештований 20 лютого 
1938 року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй 
дiяльностi. 28 лютого 1938 року звiльнений пiд 
пiдписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛАГА Овсiй Харитонович, 1885 р. 
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Зимогiр'ї, 
колгоспник к-пу "Великий перелом". Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 
квiтня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАГЕР Петро Осипович, 1909 р. 
народження, с. Покровське Артемiвського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Первомайську, бурильник шахти 
"Альберт". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1962 роцi.    

ЛАГОША Прокiп Гнатович, 1874 р. 
народження, с. Свистунiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Свистунiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 
березня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАГУНОВ (ЛОГУНОВ) Володимир 
Петрович, 1896 р. народження, смт Авдотьїне, 
Донецька обл., українець, освiта вища. Проживав у 
м. Золоте Первомайської мiськради, головний 
iнженер Золототошкiвського рудоуправлiння. 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 24 лютого 1934 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАГУТА Павло Семенович, 1922 р. 
народження, с. Миколаївка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 162 стрiлецького 
полку 194 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим 
трибуналом 2-го Бiлоруського фронту 26 травня 
1945 року засуджений до 20 р. позбавлення волi. 18 
листопада 1958 року Верховним судом СРСР 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЛАГУТIН Григорiй Пилипович, 1911 р. 
народження, с. Каменка Малоархангельського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Бугаївка 
Перевальського р-ну, крiпильник шахти № 5. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.    

ЛАГУТIН Iван Олексiйович, 1886 р. 
народження, Новопсковський р-н, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у с. Новобiла 
Новопсковського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Донецьким обласним судом 10 березня 1936 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЛАГУТIН Михайло Iванович, 1892 р. 
народження, с. Лiва Россош Россошанського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/середня. Проживав у м. Красний Луч, 
головний бухгалтер шахти "Сталiнський вибiй". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської 
обл. 31 травня 1946 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛАГУТIН Олексiй Сергiйович, 1896 р. 
народження, м. Каменськ-Шахтинський 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Михайлiвка 
Ровенькiвської мiськради, робiтник шахти № 30. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
4 серпня 1935 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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ЛАГУТIН Савелiй Артемович, 1878 р. 
народження, с. Курячiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Курячiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 березня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЛАГУТIН Сергiй Никифорович, 1897 р. 
народження, х. Новоаксайський, Котельниковський 
р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м. Антрацитi, вантажник 
зал.ст. Антрацит. Арештований 5 грудня 1931 року 
за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї.  29 травня 1932 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1932 роцi.    

ЛАДИГА Кирило Григорович, 1886 (1889) 
р. народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижнiй Дуванцi, без певних занять. Донецьким 
обласним судом 4-5 квiтня 1935 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ЛАДИГА Якiв Якович, 1888 р. народження, 
смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Нижнiй Дуванцi, 
колгоспник к-пу "Полiтвiддiл". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1944 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАДИК Вiра Трохимiвна, 1914 р. 
народження, с. Василiвка Андрiєво-Iванiвського р-
ну Одеської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Гiрське Первомайської мiськради, 
не працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 11 липня 1942 року 
засуджена до 7 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 
1992 роцi.    

ЛАДИК Григорiй Юхимович, 1890 р. 
народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Караяшнику, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 8 жовтня 1931 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛАДИК Iван Петрович, 1878 р. народження, 
х. Богданов, Каменський р-н Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, 
тесляр на будiвництвi залiзничної магiстралi 
Москва-Донбас. Арештований 7 жовтня 1936 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 
грудня 1936 року звiльнений пiд пiдписку про 
невиїзд. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ЛАДИК Сергiй Федотович, 1886 р. 
народження, с. Лозове Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Лозовому, 
бригадир к-пу "Сталiнська Конституцiя". 
Арештований 15 травня 1943 року за 
звинуваченням у зрадницькiй дiяльностi. 15 
вересня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.    

ЛАДИКА Микита Охрiмович, 1901 р. 
народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Новоолександрiвка Бiловодського р-ну, робiтник 
Новоолександрiвського конезаводу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 
роцi.    

ЛАДИСЄВ Микола Карпович, 1923 р. 
народження, м. Дубровно Вiтебської обл., Бiлорусь, 
бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. 
Перевальську, вагонник шахти № 10. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 31 
грудня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛАДИЧЕНКО Роман Федотович, 1903 р. 
народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бокове-Платовому, крiпильник шахти тресту 
"Головспирт". Арештований 2 вересня 1949 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 12 грудня 
1951 року справу припинено за неосуднiстю 
пiдслiдного.  Реабiлiтований у 1951 роцi.    

ЛАДIН Iван Лук'янович, 1915 р. 
народження, кол.с. Перепичаєве Танюшiвської 
сiльради Новопсковського р-ну, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, командир взводу 
701 окремої автороти. Вiйськовим трибуналом 53 
армiї 17 квiтня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛАДОШИН Iлля Семенович, 1887 р. 
народження, с. Нижня Гарасимiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Нижнiй Гарасимiвцi, селянин-
одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЛАДОШИНА Анна Дмитрiвна, 1896 р. 
народження, с-ще Хрящiвка Краснодонського р-ну, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в с. Нижня 
Вiльхова Станично-Луганського р-ну, колгоспниця 
к-пу "Донбас". Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 24 вересня 1945 року вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЛАЗАРЕВ Володимир Якович, 1895 р. 
народження, с. Новоданилiвка Якимiвського р-ну 
Запорiзької обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Покровське Троїцького р-ну, 
дiльничний агроном Покровської МТС. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 жовтня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛАЗАРЕВ Дем'ян Васильович, 1884 р. 
народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Спiвакiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Арештований 14 лютого 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 березня 
1930 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Арештований 16 
червня 1943 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 20 липня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у 1930 
i 1994 роках. 
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ЛАЗАРЕВ Iван Григорович, 1898 р. 
народження, с. Орiхівка Лутугинського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, десятник шахти № 28-29. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 21 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЛАЗАРЕВ Iван Степанович, 1883 р. 
народження, с. Орiхове Антрацитiвського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, тесляр шахти № 3-4. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 29 грудня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛАЗАРЕВ Павло Тихонович, 1871 р. 
народження, с. Будоговищенське Бєлевського р-ну 
Тульської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Рай-Олександрiвка 
Попаснянського р-ну, тесляр-приватник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ 
вiд 17 травня 1929 року позбавлений права 
проживання протягом 3 рокiв в УРСР та мiстах 
Москвi, Ленiнградi, Ростовi-на-Дону Росiйської  
Федерацiї. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛАЗАРЕВ Пантелiй Васильович, 1879 р. 
народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Спiвакiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 12 
травня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛАЗАРЕВА Анна Василiвна, 1923 р. 
народження, м. Луганськ, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в смт Михайлiвка 
Ровенькiвської мiськради, домогосподарка. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
1 квiтня 1944 року як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЛАЗАРЕВА Марина Митрофанiвна, 1904 р. 
народження, с. Дол, Воронезька обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в 
смт Михайлiвка Ровенькiвської мiськради, 
домогосподарка. Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 1 квiтня 1944 року як член 
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини вислана за межi України. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЛАЗАРЕНКО Арсентiй Кузьмич, 1893 р. 
народження, с. Чулакiвка Голопристанського р-ну 
Херсонської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Побєда Новоайдарського р-ну, 
директор радгоспу "Новий Айдар". Старобiльським 
окружним судом 16 жовтня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1964 
роцi.    

ЛАЗАРЕНКО Iван Ананiйович, 1906 р. 
народження, с. Ракiвка Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, землекоп на будiвництвi 
залiзничної магiстралi Москва-Донбас. 
Арештований 12 березня 1933 року за пiдозрою у 
проведеннi антирадянської агiтацiї. 26 квiтня 1933 
року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв 
для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛАЗАРЕНКО Мотрона Максимiвна, 1902 р. 
народження, с. Демiвщина Ржищiвського р-ну 
Київської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Краснодонi, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 18 серпня 1944 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ЛАЗЕБНИЙ Микола Степанович, 1901 р. 
народження, с. Вейделєвка, Воронезька обл., 
Росiйська Федерацiя, українець. Проживав у смт 
Бiлокуракине, бухгалтер райконтори "Заготхудоба". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС м. Луганська 
24 вересня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАЗЕБНИК Якiв Карпович, 1889 р. 
народження, с. Мишурин Рiг Верхньоднiпровського 
р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Красний Луч, економiст 
тресту "Донбасантрацит". Репресований двiчi. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 8 сiчня 1934 року висланий на 3 р. за межi 
України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1962 роках. 

ЛАЗУРЕНКО Василь Iванович, 1913 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, шофер 488 
вiйськового госпiталю. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС по охоронi тилу 9 армiї 8 квiтня 1942 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ЛАЗУРЕНКО Василь Леонтiйович, 1903 р. 
народження, м. Рубiжне, українець, освiта середня. 
Проживав у м. Краснодонi, начальник дiльницi 
шахти № 3-14. Луганським обласним судом 26 
червня 1946 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛАЗУРЕНКО Григорiй Iванович, 1915 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 58 
iнженерно-саперного батальйону 62 окремої 
iнженерно-саперної бригади. Вiйськовим 
трибуналом 1 армiї 28 липня 1943 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ЛАЗУРЕНКО Iван Дмитрович, 1898 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
н/середня.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у Лисичанську, десятник на будiвництвi шахти iм. 
Р. Люксембург. Вiйськовим трибуналом 
Луганського гарнiзону 22 квiтня 1946 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1998 роцi.    

ЛАЗУРЕНКО Микола Миколайович, 1908 
р. народження, м. Рубiжне, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий. 
Вiйськовим трибуналом 142 окремої бригади 2 
травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1998 роцi.    
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ЛАЗУТIН Iван Сергiйович, 1919 р. 
народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 114 окремого будiвельного батальйону. 
Вiйськовим трибуналом Бiломорської вiйськової 
флотилiї 20 березня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. 20 квiтня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчного флоту розстрiл замiнено 10 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛАЗУТКIН Якiв Романович, 1899 р. 
народження, с. Буяковка Єршицького р-ну 
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, 
продавець Алчевського тресту їдалень. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 30 серпня 
1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЛАЙЄР (КРАУТЕР) Марiя Якiвна, 1905 р. 
народження, к. Шенталь Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в с. Красний Колос Ровенькiвської 
мiськради, колгоспниця к-пу iм. Комiнтерну. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 
1942 року визнана соцiально небезпечним 
елементом i засуджена до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1960 роцi.    

ЛАЙЄР Якiв Якович, 1906 р. народження, к. 
Новоромашiвка Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Красний Колос Ровенькiвської 
мiськради, голова к-пу iм. Комiнтерну. Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1962 роцi.    

ЛАЙКО Влас Iванович, 1880 р. народження, 
с. Балхуни Владимировського р-ну Волгоградської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, без певних 
занять. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу 12 армiї 18 грудня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ЛАЙКО Марфа Андрiївна, 1893 р. 
народження, с. Балхуни Владимировського р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, 
домогосподарка. Луганським обласним судом 24-27 
лютого 1941 року засуджена до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ЛАКОМСЬКИЙ Антон Родiонович, 1898 р. 
народження, Київська обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, начальник 5-
го мiського вiддiлення зв'язку. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 21 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛАКТIОНОВ Єгор Пимонович, 1902 р. 
народження, с. Новокраснiвка Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новокраснiвцi, колгоспник к-пу "Змичка". 
Вiйськовим трибуналом 34 району авiацiйного 
базування 17 сiчня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛАКТIОНОВ Iван Григорович, 1890 р. 
народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Трембачевому, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 22 квiтня 1933 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАКТIОНОВ Кирило Iванович, 1891 р. 
народження, с. Погорєльцево Михайловського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Попасна, тесляр 
вагоноремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

ЛАКТIОНОВ Никифор Спиридонович, 
1901 р. народження, Тимський р-н Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. 
Перевальську, iнструктор виробничого навчання 
тресту "Ворошиловвугiлля". Арештований 30 сiчня 
1937 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 2 квiтня 1937 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1937 
роцi.    

ЛАКУШЕВ Iлля Єгорович, 1908 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Червонiй Полянi, слюсар вагоноремонтного пункту 
зал.ст. Щотове. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 лютого 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЛАКУШЕВ Сергiй Єгорович, 1901 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Щотове Антрацитiвської мiськради, машинiст 
компресора зал.ст. Щотове. Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 16 червня 1938 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЛАКУШЕВ Федiр Євстафiйович, 1870 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Червонiй Полянi, робiтник вагоноремонтного 
пункту зал.ст. Щотове. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 21 серпня 1938 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАЛАКОВА Марiя Олександрiвна, 1900 р. 
народження, м. Київ, українка, освiта середня. 
Проживала в м. Луганську, директор мiської 
контори тресту "Головхлiб". Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 18 
жовтня 1938 року засуджена до 20 р. позбавлення 
волi. 11 квiтня 1939 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1939 роцi.   

ЛАМБУРГ Карл Матвiйович, 1894 р. 
народження, Естонiя, естонець, освiта середня. 
Проживав у м. Красному Лучi, виконроб будвiддiлу 
мiськкомунгоспу. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 9 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    
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ЛАМЕРТ Август Миколайович, 1894 р. 
народження, с. Любиме Свердловської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у Любимому, 
мiрошник. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 
листопада 1942 року визнаний соцiально 
небезпечним елементом i засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАМЕРТ Альфонс Iванович, 1915 р. 
народження, Тарасовський р-н Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, колгоспник к-пу "Роте Фане". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 березня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1964 роцi.    

ЛАМЕРТ Генрiх Матвiйович, 1882 р. 
народження, с. Любиме Свердловської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у Любимому, 
їздовий сiльпо. Арештований 4 вересня 1941 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Справу 
припинено за смертю пiдслiдного, що сталася 8 
квiтня 1942 року. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ЛАМЕРТ Йосип Миколайович, 1891 р. 
народження, с. Любиме Свердловської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у Любимому, 
заготiвельник пункту "Донпроммолоко". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 
роцi.    

ЛАМЕРТ (ЛЯМЕРТ) Михайло 
Михайлович, 1893 р. народження, с. Любиме 
Свердловської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у Любимому, касир к-пу "Морген Роте". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

ЛАММЕРТ Християн Карлович 
(Карпович), 1900 р. народження, с. Любиме 
Свердловської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Ритикове Свердловської мiськради, 
вантажник шахти iм. Чубаря. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 
роцi.    

ЛАММЕРТ Якiв Миколайович, 1884 р. 
народження, с. Любиме Свердловської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у Любимому, 
колгоспник к-пу "Морген Роте". Донецьким 
обласним судом 5 березня 1939 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ЛАНГ Карл Готфрiдович, 1899 (1900) р. 
народження, м. Красний Луч, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Ровеньки, санiтар 
районної лiкарнi. Арештований 2 жовтня 1931 року  
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 
листопада 1931 року виправданий народним судом 
кол. Ровенькiвського р-ну. Реабiлiтований у 1931 
роцi.    

ЛАНГ Карл Якович, 1894 р. народження, 
Артемiвський р-н Донецької обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Ленiнське Лутугинського 
р-ну, тесляр к-пу "Нойес Лебен". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1969 
роцi.    

ЛАНГ Олександр Якович, 1897 р. 
народження, Артемiвський р-н Донецької обл., 
нiмець. Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського 
р-ну, колгоспник к-пу iм. Тельмана. Судовою 
колегiєю Луганського обласного суду 24 сiчня 1939 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ЛАНГ Рiхард Фердiнандович, 1920 р. 
народження, с. Болярка Новоград-Волинського р-
ну Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Коченове Троїцького р-ну, 
колгоспник к-пу "Ленiнський шлях". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року 
визнаний соцiально небезпечним елементом i 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАНГ Самiйло Самiйлович, 1898 р. 
народження, с. Ясинiвка Марiупольського повiту 
Катеринославської губернiї, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с-щi Федорiвка 
Свердловської мiськради, колгоспник к-пу iм. Р. 
Люксембург. Донецьким обласним судом 21 сiчня 
1939 року засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЛАНГ Федiр Якович, 1891 р. народження, с. 
Ясинiвка Марiупольського повiту 
Катеринославської губернiї, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Красний Луч, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 1 лютого 1933 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛАНГ Якiв Якович, 1887 р. народження, с. 
Ясинiвка Марiупольського повiту 
Катеринославської губернiї, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Першозванiвка 
Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу iм. Чапаєва. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1969 роцi.    

ЛАНГАНС (ЛАНГАС) Емiль Альбертович, 
1886 р. народження, к. Лиски Володарського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Троїцьке, сторож к-пу КIМ. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАНГЕ Григорiй Адольфович, 1903 р. 
народження, м. Харкiв, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацитi, бухгалтер шахти № 14. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1964 роцi.    

ЛАНГЕ Ельза Карлiвна, 1909 р. 
народження, к. Нейборн, Київська обл., нiмкеня, 
освiта початкова. Проживала в с. Демино-
Олександрiвка Троїцького р-ну, колгоспниця к-пу 
"Правда". Арештована 2 серпня 1936 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 
вересня 1936 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    
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ЛАНГЕ Емiль Готлiбович, 1892 р. 
народження, с. Вироби Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Станично-Луганське, колгоспник к-пу 
"Вранiшня зоря". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАНГЕ Емiль Готлiбович, 1903 р. 
народження, с. Вiдерне Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Красне Поле Маркiвського р-ну, столяр радгоспу 
"Айдар". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАНГЕ Карл Готлiбович, 1895 р. 
народження, с. В'язiвцi Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець. Проживав у с. Кабичiвка 
Маркiвського р-ну, слюсар к-пу "Новий колос". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЛАНГЕ Рейнгольд Давидович, 1899 р. 
народження, Пулинський р-н Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт 
Маркiвка, музикант районного клубу. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛАНГОЛЬФ Олена Данилiвна, 1902 р. 
народження, Пулинський р-н Київської обл., 
нiмкеня. Проживала в с. Курячiвка Маркiвського р-
ну, колгоспниця к-пу "Країна Рад". Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 
1938 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 
1989 роцi.    

ЛАНДБЕК Вальтер Якович, 1912 р. 
народження, м. Гамбург, Нiмеччина, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, приймальник 
вiддiлу технiчного контролю з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР від 17 листопада 1937 року висланий 
за межi СРСР. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛАНДЗОТ Борис Якович, 1899 р. 
народження, к. Рiвнопiль Волноваського р-ну 
Донецької обл., єврей, освiта початкова.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, 
завiдуючий ощадкасою № 24. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ЛАНДИК Петро Антонович, 1886 р. 
народження, с. Скельове Попаснянського р-ну 
(пiзнiше смт Луганське, Донецька обл.), українець, 
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, 
голова ТСОЗу. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ вiд 23 сiчня 1931 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАНIНА Надiя Миколаївна, 1894 р. 
народження, с-ще Софiївка Перевальського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Артемiвську Перевальського р-ну, не працювала. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 28 березня 1942 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. 24 травня 1946 року Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР вирок скасовано, 
справу припинено, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1946 роцi.    

ЛАНТРАТ Iван Захарович, 1897 р. 
народження, с. Лантратiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Калiнiне 
Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. Калiнiна. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1944 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАПАТА Якiв Пантелiйович, 1909 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 185 
стрiлецького полку 60 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом 1 армiї 6 липня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.   

ЛАПЕНКО Олександр Миколайович, 1909 
р. народження, с. Пiски-Радькiвськi Борівського р-
ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Сватове, завiдуючий перукарнею. 
Спецсудом виправно-трудових таборiв МВС СРСР 
2 березня 1947 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАПИНДА (ХУДЯКОВ) Григорiй 
Михайлович, 1908 р. народження, м. 
Днiпропетровськ, єврей, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, боєць пожежної охорони 
з-ду iм. Жовтневої революцiї. Луганським 
обласним судом 8 червня 1946 року засуджений до 
6 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛАПИНСЬКИЙ Вiктор Олександрович, 
1912 р. народження, Жмеринський р-н Вiнницької 
обл., українець, освiта середня. Проживав у м. 
Луганську, майстер ковальсько-пресового цеху з-ду 
iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЛАПИЦЬКИЙ Петро Денисович, 1888 р. 
народження, с. Старi Боровичi Щорського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, 
медпрацiвник депо Родакове. Постановою "трiйки" 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 29 березня 1933 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛАПIН Михайло Софонович, 1898 р. 
народження, с. Ново-Построєне Охтирського р-ну 
Харкiвської обл., українець. Проживав у м. 
Краснодонi, вантажник шахти № 2-бiс. 
Спецколегiєю Донецького обласного суду 11 квiтня 
1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.    
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ЛАПIН Мойсей Федотович, 1877(1888) р. 
народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Бiрюковому, селянин-одноосiбник. Репресований 
тричi. Особливою нарадою при Колегiї ОДПУ 5 
липня 1929 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Постановою того ж органу 23 травня 1932 
року висланий на 3 р. за межi України. 25 грудня 
1941 року Вiйськовим трибуналом 18 армiї 
засуджений до розстрiлу. Страчений 20 сiчня 1942 
року. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1990 
роках. 

ЛАПIН Рiчард Євгенович, 1895 р. 
народження, м. Рига, Латвiя, латиш, освiта 
початкова. Проживав у м. Брянка, електрослюсар 
шахти № 1-бiс "Криворiжжя". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЛАПIН Савелiй Ананiйович, 1904 р. 
народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, неписьменний. Проживав у 
м. Свердловську, будiвельник-кустар. Арештований 
13 лютого 1930 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 9 травня 1930 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛАПIНА Антонiда Iванiвна, 1921 р. 
народження, м. Ровеньки, українка, освiта середня. 
Проживала в Ровеньках, без певних занять. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 17 листопада 
1943 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1956 роцi.    

ЛАПIНА Олександра Спиридонiвна, 1919 
р. народження, м. Попасна, українка, освiта 
н/середня. Проживала в м. Золоте Первомайської 
мiськради, домогосподарка. Арештована 26 лютого 
1942 року  як дружина репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 13 березня 
1942 року справу припинено, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1995 роцi.    

ЛАПIНА Уляна Василiвна, 1912 р. 
народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українка, освiта початкова. Проживала в 
м. Свердловську, без певних занять. Постановою 
Особливої наради при МВС СРСР вiд 6 травня 1946 
року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням 
у зрадi Батькiвщини вислана за межi України.  
Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЛАПIНСЬКИЙ Мечеслав Юлiйович, 1879 
р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, пресувальник з-ду iм. 
Артема. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАПIНСЬКИЙ Фадей Зiновiйович, 1891 р. 
народження, м. Кракiв, Польща, поляк, освiта 
середня. Проживав у м. Луганську, без певних 
занять. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 31 травня 1943 року засуджений до 
розстрiлу. 23 червня 1943 року Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР розстрiл замiнено 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ЛАПКО Михайло Юхимович, 1899 р. 
народження, Київська обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Iзварине 
Краснодонської мiськради, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 10 червня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛАПКО Олександр Павлович, 1888 р. 
народження, с. Артемiвка Печенiзького р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Тополi Троїцького р-ну, бджоляр 
радгоспу "Тополi". Арештований 20 квiтня 1943 
року за пiдозрою у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 5 травня 1943 року справу припинено за 
недостатнiстю даних для притягнення до суду, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛАПКОВ Iван Титович, 1913 р. народження, 
с-ще Верхня Краснянка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Сiмейкине Краснодонського р-ну, чорнороб служби 
ремонту колiї зал.ст. Сiмейкине. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 27 лютого 1933 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАПКОВ Микола Титович, 1914 р. 
народження, с-ще Верхня Краснянка 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Сiмейкине Краснодонського р-ну, 
чорнороб служби ремонту колiї зал.ст. Сiмейкине. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 27 
лютого 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАПКОВ Тит Петрович, 1881 р. 
народження, с-ще Верхня Краснянка 
Краснодонського р-ну, українець, неписьменний. 
Проживав у смт Сiмейкине Краснодонського р-ну, 
чорнороб зал.ст. Сiмейкине. Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 27 лютого 1933 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАПКОВА Мiля Вiкторiвна, 1901 р. 
народження, Польща, полька, освiта початкова. 
Проживала в м. Брянка, лебiдниця шахти № 1-бiс 
"Криворiжжя". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 14 грудня 1939 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. 14 листопада 1942 року тим же 
органом вирок скасовано, справу припинено, з-пiд 
варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1942 роцi.    

ЛАПТА Митрофан Арсенiйович, 1911 р. 
народження, Новопсковський р-н, українець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 22 серпня 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЛАПТЄВ Василь Петрович, 1898 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, начальник зал.ст. Красний Луч. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 19 
червня 1935 року засуджений до 4 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    
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ЛАПТЄВ Iван Артамонович, 1880 р. 
народження, х. Ковилiнський, Обливський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
возiй гiрпромучу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 3 березня 1938 року. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

ЛАПТЄВ Iван Григорович, 1872 р. 
народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоборовому, колгоспник к-пу iм. Литвинова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЛАПТЄВ Микита Платонович, 1881 р. 
народження, х. Верхньорубєжний, 
Нижньочирський р-н Волгоградської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацитi, тесляр шахти № 28-29. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

ЛАПТЄВ Олексiй Васильович, 1888 (1890) 
р. народження, с. Передiльське Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Передiльському, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Арештований 4 березня 1930 
року за звинуваченням у контрреволюцiйних дiях 
пiд час громадянської вiйни. 25 березня 1930 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 27 сiчня 1931 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1930 i 1989 роках.   

ЛАПТЄВ Петро Дмитрович, 1902 р. 
народження, м. Петровське Краснолуцької 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Петровському, тимчасово виконуючий обов'язки 
бухгалтера з-ду iм. Петровського. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛАПТЄВ Петро Юхимович, 1873 (1874) р. 
народження, с. Передiльське Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Передiльському, селянин-одноосiбник. 
Арештований 2 березня 1930 року за 
звинуваченням в антирадянських дiях пiд час 
громадянської вiйни. 17 квiтня 1930 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

ЛАПТЄВ Федот Олексiйович, 1875 р. 
народження, с. Голубiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Голубiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 30 сiчня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 
березня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛАПТЄВА Марiя Пилипiвна, 1918 р. 
народження, м. Городок Городоцького р-ну 
Вiтебської обл., Бiлорусь, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в смт Iванiвка 
Антрацитiвського р-ну, касир райощадкаси. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 10 червня 1944 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ЛАПТЄВА Тетяна Гнатiвна, 1908 р. 
народження, с. Лопаскине Слов'яносербського р-ну, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в м. 
Луганську, не працювала. Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 15 червня 1934 року як 
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини вислана за межi України. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЛАПТIНОВ Панас Титович, 1886 р. 
народження, с. Старий Айдар Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, мастильник 
старопаровозного цеху з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАПТIНОВ Петро Федотович, 1895 р. 
народження, с. Старий Айдар Станично-
Луганського р-ну, росiянин, неписьменний. 
Проживав у Старому Айдарi, селянин-одноосiбник. 
Арештований 29 сiчня 1933 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 26 лютого 1933 року з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛАПУШИНСЬКА Вiра Iванiвна, 1910 р. 
народження, м. Луганськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в Луганську, кранiвниця 
тресту "Донбасважбуд". Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 6 сiчня 1945 року 
вислана за межi України. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЛАПШИН Василь Iванович, 1896 р. 
народження, с. Велика Iванiвка Невинномиського 
р-ну Ставропольського краю, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. 
Сокiльники Слов'яносербського р-ну, пастух к-пу 
"Червоний Перекоп". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 24 березня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛАРЖЕВСЬКИЙ Андрiй Пилипович, 1894 
р. народження, с. Коробчине Новомиргородського 
р-ну Кiровоградської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
техпрацiвник тресту "Донбасантрацит". "Трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАРИЧЕВ Михайло Iванович, 1908 р. 
народження, Жиздринський р-н Калузької обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, не працював. 
Луганським обласним судом 29 квiтня 1946 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    
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ЛАРИЧЕВА Анна Никифорiвна, 1920 р. 
народження, с. Казьмiнка Лiвенського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Петровське 
Краснолуцької мiськради, няня дитячих ясел з-ду 
№ 59. Арештована 13 листопада 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 сiчня 
1942 року виправдана Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл., з-пiд варти 
звiльнена. Реабiлiтована у 1942 роцi.    

ЛАРIН Захар Григорович, 1881 р. 
народження, Обоянський р-н Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Калинове Попаснянського р-ну, 
тесляр на будiвництвi школи в м. Попасна. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 16 
лютого 1936 року засуджений до 1 р. 6 м-цiв 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛАРIН Iван Єпiфанович, 1896 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
тесляр-приватник. Арештований 18 лютого 1933 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 19 вересня 1934 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛАРIН Iван Петрович, 1894 р. народження, 
смт Городище Перевальського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Городищi, робiтник 
Дебальцiвського механiчного з-ду. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 31 
серпня 1932 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАРIН Леонтiй Йосипович, 1891 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
не працював. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 20 сiчня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛАРIН Михайло Гордiйович, 1891 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
колгоспник к-пу "Прапор працi". Арештований 2 
липня 1938 року за звинуваченням у приналежностi 
до контрреволюцiйної повстанської органiзацiї. 17 
лютого 1939 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛАРIН Олексiй Михайлович, 1917 р. 
народження, с. 2-е Сорокiно, Орловська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, робiтник шахти iм. 
Паризької комуни. 25 листопада 1941 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу вiйськової частини 1080 засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛАРIН Осип Григорович, 1862 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 21 березня 
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 16 квiтня 1930 року справу припинено за 
вiком пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛАРIН Петро Панасович, 1903 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Щотове Антрацитiвської мiськради, майстер 
вагоноремонтного пункту зал.ст. Щотове. Лiнiйним 
судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 9 лютого 1939 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛАРIН Полiкарп Устимович, 1914 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
помiчник механiка млина. Арештований 30 грудня 
1937 року за звинуваченням у терористичнiй i 
контрреволюцiйнiй дiяльностi. 11 жовтня 1938 року 
справу припинено за недостатнiстю даних для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛАРIН Семен Матвiйович, 1877 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 11 лютого 1932 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЛАРIН Тихон Давидович, 1907 р. 
народження, с. Орля Жиздринського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 38 
мотострiлецької бригади. До призову проживав у м. 
Ровеньки. Вiйськовим трибуналом 23 танкового 
корпусу 6 жовтня 1942 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.   

ЛАРIН Федiр Устимович, 1918 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
робiтник млина. Арештований 30 грудня 1937 року 
за звинуваченням у терористичнiй i 
контрреволюцiйнiй дiяльностi. 11 жовтня 1938 року 
справу припинено за недостатнiстю даних для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛАРIНА Альвiна Лаврентiївна, 1911 р. 
народження, м. Ровеньки, нiмкеня, неписьменна. 
Проживала в Ровеньках, не працювала. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 20 травня 1944 року 
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1951 роцi.    

ЛАРIОНЕНКО Варвара Трохимiвна, 1892 
р. народження, с. Золотарiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянка. Проживала в с. 
Колесникiвка Станично-Луганського р-ну, без 
певного мiсця роботи. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 12 травня 1941 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ЛАРIОНЕНКОВ Архип Федорович, 1881 р. 
народження, с. Нижня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Широкий Станично-Луганського 
р-ну, швець артiлi "Швець". Донецьким обласним 
судом 6 червня 1937 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    
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ЛАРIОНОВ Михайло Андрiйович, 1910 р. 
народження, смт Нижнiй Нагольчик 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Нижньому Нагольчику, 
помiчник бухгалтера шахти № 25-53. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 14 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

ЛАРIОНОВ Олександр Йосипович, 1903 р. 
народження, м. Брянка, українець, освiта вища.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Попасна, 
начальник вiддiлу капiтального будiвництва 
вагоноремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЛАРIОНОВ Тимофiй Сергiйович, 1895 р. 
народження, с. Столбецьке Малоархангельського р-
ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, слюсар 
майстернi по ремонту побутових речей 
мiськмiсцевпрому. Луганським обласним судом 20 
грудня 1940 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛАРIОНОВА Марiя Климентiвна, 1907 р. 
народження, х. Фомiнка, Мiллеровський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта н/середня. Проживала в м. Луганську, 
медсестра вiйськового госпiталю № 3417. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 сiчня 1943 
року засуджена до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ЛАРЧЕНКО Iван Петрович, 1890 р. 
народження, Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, не працював. 
Арештований 27 серпня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛАСКЕ Павло Миколайович, 1905 р. 
народження, м. Краснодар, Росiйська Федерацiя, 
латиш, освiта середня. Проживав у м. Стахановi, 
начальник конструкторського бюро ливарно-
механiчного з-ду. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 13 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 14 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЛАСТОВСЬКИЙ Михайло Францович, 
1909 р. народження, м. Карачев Орловської обл., 
Росiйська Федерацiя, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, крiпильник шахти № 
1-2. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1964 роцi.    

ЛАТА Станiслав Войцехович, 1910 р. 
народження, с. Тальне Уманського р-ну Київської 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м. 
Сватове, слюсар депо Сватове. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 28 вересня 1938 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1945 
роцi.    

ЛАТИШЕВ Антон Андрiйович, 1905 р. 
народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Литвинiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 20 
березня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 11 травня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛАТИШЕВ Iван Григорович, 1892 р. 
народження, с. Борисоглєбське Свердловського р-
ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
комiрник гаража тресту "Краснодонвугiлля". 
Арештований 6 травня 1943 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 2 серпня 1943 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ЛАТИШЕВ Iван Григорович, 1893 р. 
народження, с. Макартетине Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Макартетиному, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАТИШЕВ Микола Федорович, 1886 р. 
народження, м. Мiчурiнськ Тамбовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, начальник 
житлоуправлiння мiськкомунгоспу. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 10 
квiтня 1939 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 28 липня 1939 року. Реабiлiтований у 
1956 роцi.    

ЛАТИШЕВ Якiв Костянтинович, 1907 р. 
народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Станично-Луганське, колгоспник к-пу 
"Переможець". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 23 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЛАТIЙ Григорiй Iванович, 1911 р. 
народження, с. Велико-Сербулiвка Вознесенського 
р-ну Одеської обл., молдаванин, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, штукатур 
житлокомбiнату рудоремонтного з-ду. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 22 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЛАТКА Василь Максимович, 1911 р. 
народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калмикiвцi, механiк к-пу "Червона Україна". 
Арештований 10 серпня 1933 року за 
звинуваченням у шкiдництвi. Рiшення у справi 
немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛАТКА Григорiй Максимович, 1915 р. 
народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калмикiвцi, колгоспник к-пу "Червона Україна". 
Арештований 10 серпня 1933 року за 
звинуваченням у шкiдництвi. Рiшення у справi 
немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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ЛАТКА Тихiн Данилович, 1876 р. 
народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калмикiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 20 
грудня 1932 року за звинуваченням в агiтацiї проти 
хлiбозаготiвель, за вихiд з колгоспiв. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛАТКОВСЬКИЙ Микола Филимонович, 
1892 р. народження, с. Пуща Володимир-
Волинського р-ну Київської обл., українець, освiта 
середня. Проживав у с-щi Довжанський 
Свердловської мiськради, завiдуючий школою. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 19 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 5 
сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЛАТОШИНСЬКИЙ Данило Iванович, 1905 
р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, 
освiта початкова.  Член ВКП(б) у 1931-1937 рр. 
Проживав у Слов'яносербську, голова селищної 
Ради. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
26 березня 1937 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЛАТУН Василь Антонович, 1900 р. 
народження, с. Раївка Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Раївцi, 
селянин-одноосiбник. Судовою „трійкою” при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 25 сiчня 1932 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАТУН Петро Антонович, 1923 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. 
Проживав у Луганську, агент райфiнвiддiлу. 
Спецтабiрним судом виправно-трудових таборів 
МВС УРСР 19 лютого 1949 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛАУ Генрiх Iванович, 1885 р. народження, 
к. Розенфельд, Ростовська обл., Росiйська 
Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у с-
щi Азарiвка Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Тельмана. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
10 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАУ Якiв Генрiхович, 1909 р. народження, 
х. Холодна Балка, Таганрозький р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лутугине, колгоспник к-пу iм. 
Тельмана. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАУКАРД Генрiх Кiндратович, 1880 р. 
народження, с. Новопетровка Матвєєво-
Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, робiтник шахти "Центральна-
Бокiвська". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
18 листопада 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАУКАРТ Iван Вiльгельмович, 1894 р. 
народження, с. Рундевiзiя Дмитрiвського р-ну 
Чернiгiвської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, електрослюсар шахти iм. 
Iллiча. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛАУРСОН Любов Григорiвна, 1918 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в м. Гiрське 
Первомайської мiськради, домогосподарка. 
Арештована 28 сiчня 1942 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 16 травня 1942 року справу 
припинено за малозначнiстю.  Реабiлiтована у 1942 
роцi.    

ЛАУЦЕС Якiв Августович, 1902 р. 
народження, с. Кохани, Смоленська губернiя, 
латиш, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Миколаївка Попаснянського р-ну, завiдуючий 
крамницею. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

ЛАФЕР Вiльгельм Iванович, 1895 р. 
народження, к. Миколаївка Новоград-Волинського 
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Танюшiвка Новопсковського р-ну, 
коваль к-пу iм. Петровського. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАХНОВ Григорiй Семенович, 1882 р. 
народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 сiчня 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЛАЦ Артур Оттович, 1904 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 9 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛАЦ Ернст Оттович, 1898 р. народження, к. 
Розенфельд Тельманiвського р-ну Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у кол.с. 
Мирське Благiвської сiльради Ровенькiвської 
мiськради, завiдуючий крамницею у с. 
Верхньотузлове Свердловської мiськради. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЛАЦИЛЬНИК Пантелiй Григорович, 1904 
р. народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, колгоспник к-пу 
"Перемога". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛАШИН Костянтин Федорович, 1901 р. 
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Старобiльську, майстер 
швейної фабрики. Вiйськовим трибуналом 35 
району авiацiйного базування 19 грудня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 25 грудня 
1941 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.    



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 

446 

ЛАШИНА Лiдiя Костянтинiвна, 1924 р. 
народження, м. Старобiльськ, українка, освiта 
середня. Проживала в Старобiльську, студентка 
Старобiльського вчительського iнституту. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 28 квiтня 1944 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ЛАШИЦЬКИЙ (ЛОШИЦЬКИЙ) Петро 
Йосипович, 1892 (1902) р. народження, с. 
Новокраснiвка Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, конюх шахти № 152. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi. 

ЛАШКЕВИЧ Володимир Михайлович, 
1904 р. народження, Толочинський р-н 
Могильовської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта 
початкова. Проживав у м. Краснодонi, бригадир 
малярiв Краснодонського будуправлiння. 9 серпня 
1957 року притягнутий до вiдповiдальностi за 
написання листа антирадянського змiсту. 22 жовтня 
1957 року, зважаючи на те, що звинувачений 
засудив свої дiї, справу припинено. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.    

ЛАШКО Панас Якович, 1896 р. народження, 
с. Куликiвка Решетилiвського р-ну Харкiвської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
залiзничнiй будцi, колiйний обхiдник зал.ст. 
Алчевськ. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛАШКОВ Олександр Олександрович, 1908 
р. народження, Приморський край, Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, артилерiйський технiк 240 
стрiлецького полку 80 стрiлецької дивiзiї. До 
призову в армiю проживав у м. Луганську. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

ЛЕБЕДА Антон Миколайович, 1900 р. 
народження, с. Скельове Попаснянського р-ну 
(пiзнiше смт Луганське Артемiвського р-ну 
Донецької обл.), українець, освiта початкова. 
Проживав у Скельовому, селянин-одноосiбник. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 грудня 
1930 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕБЕДА Василь Iллiч, 1865 р. народження, 
с. Скельове Попаснянського р-ну (пiзнiше смт 
Луганське Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Скельовому, селянин-одноосiбник. Народним 
судом Артемiвського р-ну 30 грудня 1930 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 27 сiчня 1931 
року Донецьким мiським судом попередню мiру 
покарання замiнено 6 місяцями примусових робiт.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЕБЕДЕНКО Iван Олексiйович, 1880 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
с-щi пiдсобного радгоспу Краснолуцького 
рудоремонтного з-ду, робiтник радгоспу. 
Арештований 25 грудня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 
з воєнним станом етапований углиб країни. 4 сiчня 
1950 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЕБЕДЕНКО Петро Степанович, 1924 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта н/середня. Проживав у с-щi 
шахти № 10, Снiжнянський р-н Донецької обл., 
робiтник шахти. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчної 
групи вiйськ 12 травня 1947 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.   

ЛЕБЕДЄВ Василь Iванович, 1905 р. 
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Покровському, тимчасово не працював. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 20 серпня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 28 
серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛЕБЕДЄВ Володимир Миколайович, 1880 
р. народження, х. Фомінка, Криворозький р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. 
Проживав у м. Брянка, облiковець лiсного складу 
шахти № 12. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕБЕДЄВ (ЛЕБIДЬ) Денис Матвiйович, 
1881 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, 
селянин-одноосiбник. Арештований 16 квiтня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 
червня 1932 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЕБЕДЄВ Микола Леонiдович, 1890 р. 
народження, Бiлорусь, бiлорус, освiта середня. 
Проживав у м. Попасна, виконроб мiської контори 
змiшторгу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 15 лютого 1945 року засуджений 
до 15 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1956 
роцi.    

ЛЕБЕДЄВ Микола Маркович, 1903 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi, 
возiй-приватник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛЕБЕДЄВ Олександр Олександрович, 1872 
р. народження, м. Горький, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта вища. Проживав у с. Дякове 
Антрацитiвського р-ну, шкiльний учитель. 
Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту 22 
лютого 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    
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ЛЕБЕДЄВ Олександр Сергiйович, 1914 р. 
народження, с. Медвежанка Свердловської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, помiчник командира взводу 
5-го повiтряно-десантного батальйону. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 29 квiтня 1942 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕБЕДЄВ Пилип Iванович, 1888 р. 
народження, с. Александровка Матвєєво-
Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Антрацитi, бухгалтер Бокiвського 
рудоуправлiння. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЛЕБЕДЄВ Сергiй Iванович, 1905 р. 
народження, с. Сосновка, Смоленська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, завiдуючий 
мiськкомунгоспом. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 13 червня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛЕБЕДЄВ Тимофiй Iванович, 1896 р. 
народження, ст-ця Тацинська Тацинського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
рахiвник шахти № 3-бiс. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕБЕДЄВ Федiр Романович, 1904 р. 
народження, Бєлгородський р-н Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/вища.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, 
керуючий мiським вiддiленням Держбанку. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 29 
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу i того ж 
дня страчений. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЛЕБЕДЄВА Анна Дмитрiвна, 1901 р. 
народження, м. Днiпропетровськ, росiянка, освiта 
середня. Проживала в м. Ровеньки, не працювала. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
18 серпня 1945 року вислана за межi України як 
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЛЕБЕДИНЕЦЬ Тимофiй Савич, 1888 р. 
народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Тарасiвцi, 
комiрник к-пу iм. Ворошилова. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 12 лютого 
1944 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ Володимир Захарович, 
1893 р. народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Свердловську, 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.    

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ Гаврило Карпович, 
1874 р. народження, с. Садки Звєревського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
робiтник шахти iм. Войкова. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ Степан Iванович, 1899 
р. народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
с-щi Довжанський Свердловської мiськради, 
слюсар 8-ї буддiльницi залiзничної магiстралi 
Москва-Донбас. Лiнiйним судом залiзницi Москва-
Донбас 20 грудня 1940 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ Якiв Васильович, 1901 
р. народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Свердловську, возiй-приватник. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ Якiв Михайлович, 1903 
р. народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, командир взводу. 
Вiйськовим трибуналом 16 окремої стрiлецької 
бригади 10 травня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛЕБЕДЬ Анастасiя Панасiвна, 1900 р. 
народження, м. Алчевськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в Алчевську, чергова бюро 
перепусток з-ду iм. Косiора. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 16 грудня 1937 року як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини засуджена до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1961 роцi.    

ЛЕБЕДЬ Андрiй Миколайович, 1897 р. 
народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Садки 
Старобiльського р-ну, рахiвник к-пу "3-й 
Комiнтерн". 28 червня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 
вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛЕБЕДЬ Данило Iпатович, 1890 р. 
народження, с. Михайлiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, сторож дитячого садка. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ЛЕБЕДЬ (ЛЕБЕДЄВ) Денис Олексiйович, 
1904 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, селянин-
одноосiбник. Арештований 30 квiтня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 червня 
1932 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЕБЕДЬ Iларiон Олексiйович, 1894 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, кравець-
приватник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 

448 

ЛЕБЕДЬ Микола Степанович, 1884 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, сторож саду iм. Ленiна. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 
18 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 15 сiчня 1942 року. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

ЛЕБЕДЬ Павло Iллiч, 1922 р. народження, с. 
Михайлiвка Станично-Луганського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не 
працював. Арештований 16 березня 1946 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 18 квiтня 1946 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЕБЕДЬ Павло Кузьмич, 1912 р. 
народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець. 
20 квiтня 1942 року Вiйськовим трибуналом 
вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛЕБЕДЬ Петро Миколайович, 1905 р. 
народження, смт Петрівка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робітник з-ду ім. Жовтневої революції. 
Арештований 28 червня 1935 року за 
звинуваченням у приналежності до 
контрреволюційної організації. 13 липня 1935 року 
справу припинено за недоведеністю звинувачення, 
з-під варти звільнений. Реабілітований у 1935 році. 

ЛЕБЕДЬ Петро Панасович, 1893 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, 
служитель релiгiйного культу. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 4 
березня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕБЕДЬ Трохим Євменович, 1917 р. 
народження, с. Тецьке Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий саперного взводу 102 танкової бригади. 
Арештований 22 жовтня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 
листопада 1942 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1999 роцi.   

ЛЕБОЛЬД Iван Лоренцович, 1882 р. 
народження, с. Гохгейм, Днiпропетровська обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Козакiвка Антрацитiвського р-ну, рахiвник к-пу 
"Роте Фане". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЛЕБОЛЬД Катерина Густавiвна, 1904 р. 
народження, смт Слов'яносербськ, нiмкеня, освiта 
початкова. Проживала в с-щi Козакiвка 
Антрацитiвського р-ну, колгоспниця к-пу "Роте 
Фане". Арештована 20 листопада 1937 року як 
дружина репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 27 лютого 1938 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 
1938 роцi.    

ЛЕБОЛЬД Климентiй Фрiдрiхович 
(Федорович), 1900 р. народження, 
Мелiтопольський повiт Таврiйської губернiї, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Козакiвка Антрацитiвського р-ну, бригадир к-пу 
"Роте Фане". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЛЕБОЛЬД Лео Iванович, 1913 р. 
народження, с-ще Козакiвка Антрацитiвського р-
ну, нiмець, освiта початкова. Проживав у Козакiвцi, 
завiдуючий ларком сiльпо. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 21 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 
роцi.    

ЛЕБОЛЬД Пiус Єгорович, 1910 р. 
народження, с-ще Козакiвка Антрацитiвського р-
ну, нiмець, освiта початкова. Проживав у Козакiвцi, 
возiй-приватник. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 25 вересня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЛЕБОЛЬД Францизка Христофорiвна, 1887 
р. народження, Днiпропетровська обл., нiмкеня, 
освiта початкова. Проживала в с-щi Козакiвка 
Антрацитiвського р-ну, колгоспниця к-пу "Роте 
Фане". Арештована 25 листопада 1937 року як 
дружина репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 15 березня 1938 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 
1994 роцi.    

ЛЕБТАГ-ЦИБАНЕНКО (ТИЩЕНКО) 
Лiдiя Рейнгольдiвна (Родiонiвна), 1914 (1915) р. 
народження, м. Олександрiвськ Артемiвської 
райради м. Луганська, нiмкеня, освiта н/вища. 
Проживала в Олександрiвську, не працювала. 
Луганським обласним судом 12 червня 1946 року 
засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1966 роцi.    

ЛЕБТАГ (ЛЕБТАХ, ЛЕПТАХ) Якiв 
Матiасович, 1895 р. народження, м. Мелiтополь 
Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 16 квiтня 1933 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. 3 вересня 1941 року 
арештований за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. Справу припинено за смертю пiдслiдного, 
що сталася 9 квiтня 1942 року. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1989 i 1995 роках.   

ЛЕБТАХ (ЛЕПТАХ) Микола 
Рейнгольдович, 1915 р. народження, м. Луганськ, 
німець, освiта початкова. Проживав у Луганську, 
електрозварник з-ду iм. Артема. Репресований 
двiчi. Донецьким обласним судом 28 листопада 
1936 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Постановою Особливої наради при МДБ СРСР вiд 
6 липня 1949 року висланий за межi України.  
Реабiлiтований в обох справах у 1962 році. 

ЛЕБТАХ Олександр Матiасович, 1900 р. 
народження, х. Новоселiвка, Миколаївський р-н 
Одеської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Луганську, кочегар мiського палацу пiонерiв. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    
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ЛЕБТАХ (ЛЕБТАГ) Рейнгольд Емiльович, 
1884 р. народження, х. Новосолоний, 
Новомиколаївський р-н Запорiзької обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
техпрацівник сiльгоспiнституту. Репресований 
двiчi. Арештований 28 листопада 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.28 лютого 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 28 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1960 роках.   

ЛЕБТАХ (ЛЕПТАГ) Рейнгольд Якович, 
1918 р. народження, м. Луганськ, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, слюсар 
майстернi Тсоавiахiму. Донецьким обласним судом 
28 листопада 1936 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЛЕБТАХ Християн Матiасович, 1896 р. 
народження, Новомиколаївський р-н 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, техпрацiвник 
сiльгоспiнституту. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 16 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ЛЕВАКIН Роман Мартинович, 1913 р. 
народження, м. Попасна, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 161 
окремого шляхобудiвного батальйону. 
Арештований 12 квiтня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у 
справi немає.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ЛЕВАНДОВСЬКИЙ Антон Якубович, 1908 
р. народження, с. Людвипiль Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Жовтневе Сватiвського р-ну, коваль к-пу 
"Вiльний". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
16 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 6 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

ЛЕВАНДОВСЬКИЙ Йосип Йосипович, 
1913 р. народження, с. Людвипiль Городоцького р-
ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Сватове, робiтник пункту 
"Заготхудоба". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 22 лютого 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕВАНДОВСЬКИЙ Олександр Гнатович, 
1880 р. народження, Копайгородський р-н 
Вiнницької обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Сватове, техпрацiвник 
психiатричної лiкарнi. Луганським обласним судом 
31 липня 1941 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛЕВАНДОВСЬКИЙ Якiв Iванович, 1864 р. 
народження, с. Людвипiль Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Коломийчиха Сватiвського р-ну, колгоспник к-
пу iм. Молотова. Арештований 24 вересня 1937 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 
Справу припинено за смертю пiдслiдного, що 
сталася 23 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

ЛЕВАНДРОВСЬКИЙ Архип Денисович, 
1899 р. народження, м. Петровське Краснолуцької 
мiськради, росiянин, освiта початкова.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у Петровському, 
теплотехнiк цеху № 8 з-ду № 59. Арештований 13 
липня 1938 року за звинуваченням у шпигунствi. 3 
червня 1939 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛЕВАНДРОВСЬКИЙ Василь Семенович, 
1902 р. народження, м. Перевальськ, українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Ящикове 
Перевальського р-ну, електрослюсар шахти № 9. 
Донецьким обласним судом 13 вересня 1937 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛЕВАНДРОВСЬКИЙ Дмитро 
Вонiфатiйович, 1897 р. народження, м. Зоринськ 
Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Зоринську, не працював. Арештований 
18 вересня 1943 року за звинуваченням у тому, що 
пiд час окупацiї служив у полiцiї. 18 квiтня 1944 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ЛЕВАНДРОВСЬКИЙ Iван Денисович, 1910 
р. народження, м. Красний Луч, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Красному Лучi, 
вiдповiдальний виконавець вiддiлу постачання 
Петровського з-ду № 59. Арештований 31 жовтня 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 31 сiчня 1934 року справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.    

ЛЕВАНДРОВСЬКИЙ Мар'ян Антонович, 
1893 р. народження, Житомирський р-н 
Житомирської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Донцiвка Новопсковського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Косiора. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 
року. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛЕВАНДРОВСЬКИЙ Семен Григорович, 
1891 р. народження, м. Красний Луч, українець, 
освiта початкова. Проживав у Красному Лучi, 
старший майстер цеху № 1 Петровського з-ду № 59. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

ЛЕВАНДРОВСЬКИЙ Семен Єлисейович, 
1878 р. народження, м. Красний Луч, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Красному Лучi, 
муляр Петровського з-ду № 59. Арештований 25 
вересня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 
справа в судi не розглядалась. 31 березня 1948 року  
справу припинено за малозначнiстю.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЕВАНДРОВСЬКИЙ Федiр Єлисейович, 
1890 р. народження, м. Петровське Краснолуцької 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, десятник будуправлiння 
Петровського з-ду № 59. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    
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ЛЕВАНТ Роман Андрiйович, 1896 р. 
народження, с. Габрiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у кол.с. Малярiвка Краснопiльської сiльради 
Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний 
орач". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 12 
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛЕВАХIН Iлля Миколайович, 1888 р. 
народження, с. Александровка Совєтського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
квартирний десятник шахти "Максимiвська". 
Арештований 5 березня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 10 травня 1943 року справу припинено 
за смертю пiдслiдного.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛЕВДА Яким Васильович, 1889 р. 
народження, с. Iванiвка Ровенського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Георгiївка 
Лутугинського р-ну, конюх мiсцевої фiлiї 
"Укрцивiльбуду". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕВЕН Надiя Iллiвна, 1920 р. народження, 
смт Бокове-Платове Антрацитiвської мiськради, 
українка, освiта середня. Проживала в м. Красний 
Луч, вчителька школи № 2. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 10 червня 1944 року засуджена до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЛЕВЕН Франц Генрiхович, 1918 р. 
народження, с. Сокирiвка, Запорiзька обл., нiмець, 
освiта середня. Проживав у смт Софiївський 
Краснолуцької мiськради, вчитель СШ у селищі 
шахти № 10. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
21 листопада 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕВЕНЕЦЬ Антон Павлович, 1898 р. 
народження, смт Маркiвка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Маркiвцi, колгоспник к-пу 
iм. Косiора. Донецьким обласним судом 29 сiчня 
1937 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1981 роцi.    

ЛЕВЕНЕЦЬ Григорiй Миронович, 1911 р. 
народження, с. Воєводське Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Воєводському, колгоспник к-пу iм. Петровського. 
Арештований 19 травня 1943 року за 
звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими 
окупантами. 18 липня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЕВЕНЕЦЬ Михайло Тарасович, 1889 р. 
народження, с. Воєводське Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Воєводському, робiтник пункту "Заготзерно". 
Репресований двiчi. Арештований 14 вересня 1935 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 13 грудня 1935 року 
виправданий Донецьким обласним судом. 
Луганським обласним судом 31 липня 1941 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1935 i  1991 роках.   

ЛЕВЕНЕЦЬ Якiв Васильович, 1892 р. 
народження, с. Воєводське Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Воєводському, бригадир городникiв к-пу iм. 
Петровського. Луганським обласним судом 31 
липня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Верховним судом СРСР 1 липня 1942 року розстрiл 
замiнено 9 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1991 роцi.    

ЛЕВЕНЦОВА (ЛИВЕНЦОВА) Парасковiя 
Митрофанiвна, 1891 р. народження, смт Успенка 
Лутугинського р-ну, українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Стахановi, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 27 грудня 1944 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. 12 квiтня 1947 року Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР строк покарання 
знижено до 3 р. Реабiлiтована у 1991 роцi. 

ЛЕВИНЕЦЬ Якiв Петрович, 1907 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав в Успенцi, 
електромонтер шахти iм. Ворошилова. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

ЛЕВИНСЬКИЙ Василь Макарович, 1923 р. 
народження, с. Пiонерське Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Пiонерському, не працював. 16 грудня 1941 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1125 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ЛЕВИЦЬКА Бронiслава Станiславiвна, 
1890 р. народження, Пулинський р-н Київської 
обл., полька, освiта початкова. Проживала в с. 
Свiтле Старобiльського р-ну, робiтниця 
зернорадгоспу iм. Ворошилова. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 29 грудня 1937 року 
засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ЛЕВИЦЬКА Ксенiя Петрiвна, 1891 р. 
народження, м. Iзяслав Вiнницької обл., росiянка, 
неписьменна. Проживала в с. Морозiвка 
Мiловського р-ну, домогосподарка. Арештована 20 
жовтня 1937 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 14 сiчня 1938 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення.  
Реабiлiтована у 1995 роцi.    

ЛЕВИЦЬКИЙ Войцех Миколайович, 1889 
р. народження, с. Соснова Болярка Пулинського р-
ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, 
колгоспник к-пу "12 рокiв Жовтня". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛЕВИЦЬКИЙ Григорiй Матвiйович, 1903 
р. народження, с. Гаврилiвцi, Вiнницька обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Гiрне 
Краснодонської мiськради, рахiвник шахткому 
шахти № 3-бiс. Арештований 20 серпня 1937 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 
сiчня 1939 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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ЛЕВИЦЬКИЙ Зусь (Захар) Iсакович, 1905 
р. народження, с. Бобровий Кут Калiнiндорфського 
р-ну Миколаївської обл., єврей, освіта початкова. 
Проживав у м. Кiровську, продавець пивного ларка. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЛЕВИЦЬКИЙ Iван Войцехович, 1918 р. 
народження, с. Артизiвка Новоград-Волинського р-
ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Климiвка Кремiнського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Кагановича. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛЕВИЦЬКИЙ Iван Гарасимович, 1910 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м. Золоте 
Первомайської мiськради, завiдуючий шахтою № 4-
6 "Карбонiт". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 12 червня 1944 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛЕВИЦЬКИЙ Iван Григорович, 1874 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калиновому, не працював. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 14 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛЕВИЦЬКИЙ Йосип Карлович, 1890 р. 
народження, с. Рад-Болярка Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Свiтле Старобiльського р-ну, столяр 
зернорадгоспу iм. Ворошилова. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ЛЕВИЦЬКИЙ Йосип Нарцисович, 1889 р. 
народження, с. Рад-Болярка Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Гераськiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Калiнiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.   
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛЕВИЦЬКИЙ Йосип Францович, 1908 р. 
народження, с. Соснова Болярка Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Лiсна Поляна Маркiвського р-ну, робiтник 
зернорадгоспу "Старобiльський". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 
роцi.    

ЛЕВИЦЬКИЙ Леон Iванович, 1887 р. 
народження, с. Рад-Болярка Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у с. 
Свiтле Старобiльського р-ну, робiтник 
зернорадгоспу iм. Ворошилова. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 3 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕВИЦЬКИЙ Микола Лукич, 1905 р. 
народження, с. Антонiвка Гайсинського р-ну 
Вiнницької обл., освiта н/вища. Проживав у м. 
Старобiльську, шкiльний учитель. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 16 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

ЛЕВИЦЬКИЙ Микола Нарцисович, 1894 р. 
народження, с. Рад-Болярка Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Тернiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Червоний бойовик". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕВИЦЬКИЙ М'ячеслав Йосипович, 1913 
р. народження, с. Рад-Болярка Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Гераськiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Калiнiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.   
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛЕВИЦЬКИЙ Петро Олексiйович, 1907 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калиновому, прохiдник шахти "Альберт". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 20 квiтня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛЕВИЦЬКИЙ Петро Петрович, 1896 р. 
народження, м. Варшава, Польща, поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Новобiла 
Новопсковського р-ну, шофер Новобiлянської 
МТС. Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЛЕВИЦЬКИЙ Роман Михайлович, 1891 р. 
народження, м. Славута Вiнницької обл., поляк, 
освiта початкова. Проживав у с. Морозiвка 
Мiловського р-ну, колгоспник к-пу "Комунар". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 1 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

ЛЕВИЦЬКИЙ Станiслав Фелiксович, 1894 
р. народження, с. Соснова Болярка Пулинського р-
ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Лiсна Поляна Маркiвського р-ну, 
тесляр зернорадгоспу "Старобiльський". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛЕВИЦЬКИЙ Станiслав Францович, 1904 
р. народження, с. Соснова Болярка Пулинського р-
ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Лiсна Поляна Маркiвського р-ну, 
робiтник зернорадгоспу "Старобiльський". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.    

ЛЕВИЦЬКИЙ Феодосiй Анатолiйович, 
1907 р. народження, с. Пашкiвцi 
Старокостянтинiвського р-ну Кам'янець-
Подiльської обл., українець, освiта вища. Проживав 
у м. Луганську, учитель СШ № 26. Арештований 27 
жовтня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 
етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 
13 березня 1948 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    
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ЛЕВИЦЬКИЙ Франц Йосипович, 1876 р. 
народження, с. Рад-Болярка Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у с. 
Лiсна Поляна Маркiвського р-ну, чорнороб 
зернорадгоспу "Старобiльський". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛЕВИЦЬКИЙ Цироль Вiкторович, 1897 р. 
народження, с. Кошелiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Євсуг Бiловодського р-ну, техпрацiвник 
райфiнвiддiлу. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 22 лютого 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕВIЗОВА Варвара Дем'янiвна, 1900 р. 
народження, м. Єнакiєве Донецької обл., українка, 
освiта середня. Проживала в м. Краснодонi, 
завiдуюча рестораном. Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 13 жовтня 1943 року 
вислана за межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЛЕВIН Еммануїл Аронович, 1909 р. 
народження, м. Лисичанськ, єврей, освiта вища.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. 
Свердловську, завiдуючий шахтою № 14-17. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 7 квiтня 1939 року засуджений до 15 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЛЕВIН Iсай Леонтiйович, 1882 р. 
народження, м. Кременчук Полтавської обл., єврей, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
комiрник з-ду iм. Рудя. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛЕВIН Олексiй Сергiйович, 1911 р. 
народження, с. Iриновка Новобураського р-ну 
Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, 
тимчасово не працював. Арештований 22 травня 
1945 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 11 серпня 1945 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону. Реабiлiтований у 1945 роцi.    

ЛЕВIН Степан Федорович, 1907 р. 
народження, с. Перелазовка Клєтського р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Ровеньки, десятник шахти № 30. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЛЕВIН Тимофiй Антонович, 1888 р. 
народження, х. Липовський, Клєтський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, сторож контори об'єднання "Головцукор". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЛЕВIН Федiр Григорович, 1880 р. 
народження, х. Липовський, Клєтський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин. Проживав у м. Антрацитi, вантажник 
залiзничних вагонiв шахти № 30. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛЕВТЕРОВ Артем Пилипович, 1896 р. 
народження, с. Комар Великоянисольського р-ну 
Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у 
смт Краснодон Краснодонської мiськради, вагар 
пункту "Заготзерно". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 10 лютого 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 
роцi.    

ЛЕВЦУН Сергiй Михайлович, 1899 р. 
народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоолександрiвцi, колгоспник к-пу "Енергетик". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЛЕВЧЕНКО Авер'ян Сергiйович, 1907 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
шофер "Кримсоюзу". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 22 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕВЧЕНКО Андрiй Лукич, 1911 р. 
народження, с. Новомикiльське Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новомикiльському, робiтник Мiловського 
елеватора. Арештований 5 квiтня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 травня 
1932 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ЛЕВЧЕНКО Андрiй Сергiйович, 1893 р. 
народження, м. Ростов-на-Дону, Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта середня. Проживав у 
м. Попасна, начальник 3-го вiддiлку служби руху 
зал.ст. Попасна. Арештований 19 сiчня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 24 сiчня 1938 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЕВЧЕНКО Василь Захарович, 1916 р. 
народження, с. Байдiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у с. Рай-Олександрiвка 
Попаснянського р-ну, не працював. Арештований 
12 лютого 1943 року за звинуваченням у 
причетностi до агентури нiмецьких розвiдорганiв. 6 
липня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЕВЧЕНКО Василь Iванович, 1907 р. 
народження, с. Рудiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Рудiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 липня 1932 
року позбавлений права проживання у 12 пунктах 
СРСР строком на 3 р. Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЛЕВЧЕНКО Григорiй Iванович, 1914 р. 
народження, с. Ново-Олександрiвка 
Сахновщинського р-ну Харкiвської обл., українець. 
Проживав у м. Стахановi, помiчник врубмашинiста 
шахти № 1-бiс "Криворiжжя". "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛЕВЧЕНКО Данило Дорофiйович, 1895 р. 
народження, м. Кiровськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кiровську, сторож складу 
зал.ст. Сифонна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЛЕВЧЕНКО Домна Леонтiївна, 1894 р. 
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в м. Кiровську, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 31 сiчня 1942 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1995 роцi.    

ЛЕВЧЕНКО Iван Карпович, 1894 р. 
народження, с. Новомикiльське Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новомикiльському, колгоспник к-пу iм. 
Будьонного. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
7 грудня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛЕВЧЕНКО Iван Лаврентiйович, 1901 р. 
народження, с. Шулiкiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав на кол.х. 
Виноградному, Бiловодський р-н, голова артiлi 
"Боротьба за соцiалiзм". Арештований 2 березня 
1935 року за звинуваченням в антирадянськiй 
дiяльностi. 27 червня 1935 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

ЛЕВЧЕНКО Iван Миколайович, 1893 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 сiчня 1931 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕВЧЕНКО Iларiон Iларiонович, 1890 р. 
народження, с-ще Вiльхове Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, маляр зал.ст. Луганськ. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 15 
лютого 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕВЧЕНКО Клим Садофiйович, 1874 р. 
народження, смт Нижнiй Нагольчик 
Антрацитiвського р-ну, українець, неписьменний. 
Проживав у Нижньому Нагольчику, коваль тресту 
"Шляхбуд". Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 11 серпня 1932 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛЕВЧЕНКО Лев Семенович, 1926 р. 
народження, с. Диковичеве Новоархангельського р-
ну Кiровоградської обл., українець, освiта 
н/середня. Проживав у смт Новоайдар, учень 8-го 
класу. Арештований 13 березня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 3 листопада 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЕВЧЕНКО Лука Олексiйович, 1895 р. 
народження, с. Пiдгiрне Краснодонського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м. Зоринську 
Перевальського р-ну, начальник дiльницi шахти 
"Никанор". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЛЕВЧЕНКО Максим Денисович, 1902 р. 
народження, с. Новомикiльське Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новомикiльському, тесляр радгоспу iм. 
Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
22 вересня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЛЕВЧЕНКО Марiя Кононiвна, 1904 р. 
народження, с. Диковичеве Новоархангельського р-
ну Кiровоградської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в смт Новоайдар, завiдуюча базою 
райспоживспiлки. Арештована 10 березня 1943 
року за звинуваченням у зрадницькiй дiяльностi. 23 
жовтня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЛЕВЧЕНКО (ЛЕВЧЕНКОВ) Михайло 
Iларiонович, 1882 р. народження, с. Нижня 
Вiльхова Станично-Луганського р-ну, росiянин, 
освiта середня. Проживав у Нижнiй Вiльховiй, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 5 лютого 1930 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1989 i 1962 роках. 

ЛЕВЧЕНКО Михайло Кирилович, 1900 р. 
народження, м. Кiровськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кiровську, робiтник шахти 
№ 100. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 20 серпня 1945 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛЕВЧЕНКО Михайло Савелiйович, 1900 р. 
народження, с. Воскресенiвка Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Брянка, помiчник начальника дiльницi шахти № 
12. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

ЛЕВЧЕНКО Олександр Антонович, 1906 р. 
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта н/вища.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м. Стахановi, десятник шахти 
iм. Iллiча. Луганським обласним судом 29 липня 
1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1993 роцi.    
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ЛЕВЧЕНКО Олександр Федотович, 1906 р. 
народження, м. Первомайськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Первомайську, перукар при 
шахтi "Сокологорiвка". Спецколегiєю Донецького 
обласного суду 20 серпня 1935 року засуджений до 
4 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕВЧЕНКО Олiмпiада Лаврентiївна, 1916 
р. народження, с. Стрiльцiвка Мiловського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в с. 
Калмикiвка Мiловського р-ну, голова к-пу "2-а 
п'ятирiчка". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 23 жовтня 1944 року засуджена до 
15 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1973 роцi.    

ЛЕВЧЕНКО Петро Омелянович, 1893 р. 
народження, с. Новомикiльське Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новомикiльському, не працював. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛЕВЧЕНКО Петро Федорович, 1884 р. 
народження, с. Новоiванiвка Решетилiвського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Воєводське Троїцького р-ну, 
селянин-одноосiбник. Донецьким обласним судом 
13 грудня 1935 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЛЕВЧЕНКО Петро Федорович, 1923 р. 
народження, с. Орiхове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в 
Орiховому, бурильник шахти № 1-1-бiс. 
Арештований 27 березня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 серпня 
1943 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛЕВЧЕНКО Платон Панасович, 1894 р. 
народження, с. Пiвнiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Пiвнiвцi, 
завiдуючий крамницею. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Iркутської обл., Росiйська Федерацiя, 
29 грудня 1941 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1955 роцi.    

ЛЕВЧЕНКО Платон Парамонович, 1895 р. 
народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Теплому, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Колегiєю 
ОДПУ 18 сiчня 1930 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi."Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 
i 1990 роках. 

ЛЕВЧЕНКО Полiна Якiвна, 1911 р. 
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українка, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживала в Кримському, колгоспниця к-
пу iм. Комiнтерну. Арештована 27 квiтня 1942 року 
за звинуваченням у зрадництвi. У зв'язку з воєнним 
станом етапована углиб країни, де пiзнiше не 
виявлена. 31 березня 1948 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 
1994 роцi.    

ЛЕВЧЕНКО Федiр Iванович, 1906 р. 
народження, с. Верхня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Макарове Станично-Луганського р-
ну, завiдуючий швейною майстернею вiддiлу 
робiтничого постачання зал.ст. Кiндрашiвська. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
6 сiчня 1945 року висланий за межi України.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛЕВЧЕНКО Федiр Федотович, 1908 р. 
народження, с. Новокраснiвка Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, робiтник шахти № 1. Луганським 
обласним судом 22 липня 1941 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛЕВЧЕНКО Якiв Давидович, 1918 р. 
народження, с. Новомикiльське Мiловського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у 
Новомикiльському, вчитель сiльської школи. 
Вiйськовим трибуналом Московського вiйськового 
округу, Росiйська Федерацiя, 9 вересня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 12 жовтня 
1943 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР мiру покарання знижено до 8 р. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛЕВЧУК Блашко Семенович, 1882 р. 
народження, с. Криваченцi Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Пантюхине Новопсковського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Затонського. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 16 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛЕВЧУК Зот Iванович, 1885 р. народження, 
с. Цвiтоха Славутського р-ну Вiнницької обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, колгоспник к-пу "Шлях до соцiалiзму". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЛЕГЕЗIН Давид Iванович, 1907 р. 
народження, с. Ситне Скороднянського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
охоронник хлiбозаводу. Вiйськовим трибуналом 
277 стрiлецької дивiзiї 20 квiтня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛЕГЕНIС Леонiд Михайлович, 1925 р. 
народження, Макiївський р-н Донецької обл., 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, вибiйник шахти № 18. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 5 березня 
1946 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛЕГЕНЬКИЙ Антон Юхимович, 1888 р. 
народження, с. Велика П'ятигiрка Бердичiвського р-
ну Житомирської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
агроном Дякiвської МТС. Арештований 25 березня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 20 вересня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.    
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ЛЕГЕНЬКИЙ Дмитро Якович, 1891 р. 
народження, с. Нiкiтовка Нiкiтовського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта вища. Проживав у м. Старобiльську, учитель 
СШ № 1. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 21 грудня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЛЕГЕНЯ Марiя Кирилiвна, 1914 р. 
народження, смт Георгiївка Лутугинського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Георгiївцi, 
робiтниця радгоспу iм. Леваневського. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 31 травня 
1944 року як дружина репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1962 роцi.    

ЛЕГЛЕР Фрiдрiх Августович, 1913 р. 
народження, Латвiя, нiмець, освiта середня. 
Проживав у м. Алчевську, конструктор вiддiлу 
капiтального будiвництва з-ду iм. Ворошилова. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕГУР Петро Михайлович, 1902 р. 
народження, с. Зелене Петрикiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Михайлiвка 
Ровенькiвської мiськради, нормувальник шахти № 
28-29. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЛЕГУР Федiр Михайлович, 1896 р. 
народження, с. Зелене Петрикiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Щотове 
Антрацитiвської мiськради, бухгалтер шахти № 28-
29. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЛЕГУША Iван Миколайович, 1892 р. 
народження, с. Дейманiвка Пирятинського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у с. Шульгинка Старобiльського р-ну, 
завiдуючий навчальною частиною середньої 
школи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛЕДЕВ (ЛЕДIН) Iван Андрiйович, 1881 р. 
народження, с. Кам'янка, Львiвська губернiя, 
австрiєць, освiта початкова. Проживав у м. 
Первомайську, вантажник шахти iм. 
Менжинського. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 14 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛЕДИНЄВ Григорiй Якович, 1901 р. 
народження, с. Семенець Iзмалковського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Золоте 
Первомайської мiськради, робiтник шахти 
"Золоте". Арештований 16 березня 1933 року за 
звинуваченням у шкiдництвi на шахтi. 14 грудня 
1933 року  справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ЛЕДИНЄВ Iван Федорович, 1885 р. 
народження, Iзмалковський р-н Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, робiтник шахти № 12. 
Арештований 14 травня 1936 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 квiтня 
1938 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЕДИНЄВ Михайло Никанорович, 1923 р. 
народження, с. Двурєчки Липецького р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 
1167 полку. Вiйськовим трибуналом 345 
стрiлецької дивiзiї 7 червня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ЛЕДНЄВ Петро Демидович, 1901 р. 
народження, х. Олександрiвка Голубiвської 
сiльради Сватiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Арештований 15 квiтня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 червня 
1932 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
15 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 
i 1965 роках. 

ЛЕДНЄВ Прокiп Григорович, 1895 р. 
народження, с. Солоти Валуйського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, 
техпрацiвник мiськкомунгоспу. Арештований 26 
вересня 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 15 сiчня 1944 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЕДОВСЬКИЙ Архип Кiндратович, 1888 р. 
народження, с. Наугольне Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Попасна, помiчник комiрника вагоноремонтного з-
ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕЄР Готлiб Пилипович, 1899 р. 
народження, с. Єлисаветiвка, Донецька обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт 
Михайлiвка Ровенькiвської мiськради, робiтник 
шахти № 30-35. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕЖЕПЕКОВ Трохим Iванович, 1900 р. 
народження, с. Черкаси, Орловська губернiя, грек, 
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, 
помiчник начальника дiльницi шахти № 3-4. 
Арештований 25 червня 1933 року за 
звинуваченням у контрреволюцiйному саботажi. 18 
липня 1933 року  справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1933 
роцi.    
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ЛЕЗНЕР Давид Абрамович, 1904 р. 
народження, м. Стародуб Брянської обл., Росiйська 
Федерацiя, єврей, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, завiдуючий перукарнею з-ду iм. 
Пархоменка. Луганським обласним судом 31 
серпня 1946 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛЕЙБА Григорiй Романович, 1894 р. 
народження, с. Княжне Нововодолазького р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Перевальську, робiтник шахти 
"Центральна-Бiлянка". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛЕЙБА Iван Григорович, 1922 р. 
народження, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, 
художник клубу шахти "Бiлянка". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1974 роцi.    

ЛЕЙМАН Альберт Карлович, 1894 р. 
народження, с. Костянтинiвка Мархлевського р-ну 
Київської обл., нiмець, неписьменний. Проживав на 
кол.х. Табаївка Новоолександрiвської сiльради 
Троїцького р-ну, тесляр на будiвництвi лазнi. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 вересня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЛЕЙМАН Емiль Генрiхович, 1893 р. 
народження, с. Добрий Кут Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Ганнусiвка Новопсковського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Будьонного. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕЙМАН Людвiг Августович, 1907 р. 
народження, с. Добрий Кут Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Новобiла Новопсковського р-ну, без певного 
мiсця роботи. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕЙМОНЧЕНКО Iван Власович, 1907 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 163 
стрiлецького полку 54 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом 226 стрiлецької дивiзiї 25 
квiтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. 10 травня 1947 року Верховним судом СРСР 
мiру покарання знижено до 4 р. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

ЛЕЙПI Антон Iванович, 1883 р. 
народження, с. Альтмунталь Мелiтопольського р-
ну Днiпропетровської обл., нiмець. Проживав у м. 
Гiрське Первомайської мiськради, не працював. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЛЕЙПI Отто Оттович, 1911 р. народження, 
х. Новосолоний, Новомиколаївський р-н 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Лоскутiвка Попаснянського р-ну, 
каменяр Лоскутiвського щебеневого кар'єру. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 23 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕЙПI Рейнгольд Оттович, 1914 р. 
народження, с. Зелене Новомиколаївського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Гiрське Первомайської мiськради, 
тесляр шахти № 1-2 "Гiрська". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 15 лютого 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛЕЙЧЕНКО Микола Петрович, 1890 р. 
народження, м. Рубiжне, українець, освiта 
початкова. Проживав у Рубiжному, крiпильник 
шахти iм. Крупської. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 11 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕКЧИНОВ Якiв Володимирович, 1913 р. 
народження, с. Бєляєвське Тормосiновського р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, ремонтний робiтник зал.ст. Антрацит. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕЛЯКОВ Олександр Iванович, 1908 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 55 
окремої запасної саперної роти. Вiйськовим 
трибуналом 7 запасної стрiлецької бригади 10 
липня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛЕМБЕРГ Артур Християнович, 1894 р. 
народження, м. Рига, Латвiя, нiмець, освiта середня. 
Проживав у м. Свердловську, економiст тресту 
"Свердловвугiлля". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 31 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 14 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

ЛЕМЕНI-МАКЕДОН Вiктор Якович, 1884 
р. народження, м. Кишинiв, Молдова, молдаванин, 
освiта вища. Проживав у смт Успенка 
Лутугинського р-ну, технiчний директор 
коксобензольного з-ду об'єднання "Кокс". Колегiєю 
ОДПУ 7 березня 1932 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛЕМЕШЕНКО Антон Павлович, 1894 р. 
народження, с. Балаклiя Смiлянського р-ну 
Київської обл., українець, освiта н/вища. Проживав 
у м. Стахановi, службовець мiськкомунгоспу. 
Донецьким обласним судом 17 сiчня 1937 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛЕМЕШКО Василь Савелiйович, 1917 р. 
народження, с. Райгородка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Райгородцi, не працював. Луганським обласним 
судом 10 грудня 1948 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    
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ЛЕМЕШКО Леонтiй Петрович, 1895 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, не працював. Вiйськовим трибуналом 
Луганського гарнiзону 15 червня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛЕМЕШКО Мусiй Михайлович, 1888 р. 
народження, Воронезька обл., Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта середня. Проживав у с. Шахове 
Троїцького р-ну, агроном радгоспу "Привiлля". 
Донецьким обласним судом 22 вересня 1936 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 25 листопада 
1936 року Верховним судом УРСР мiру покарання 
знижено до 5 р.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛЕМЕШКО Тихiн Гаврилович, 1878 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Кремiнна, рахiвник Рубiжанської мiської лiкарнi. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

ЛЕМЕШОВ Василь Федосович, 1896 р. 
народження, с. Ташлик Григорiопольського р-ну, 
Бессарабiя, українець, освiта середня. Проживав у 
м. Брянка, учень вибiйника шахти № 1-бiс 
"Криворiжжя". Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 28 вересня 1931 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛЕМЕЩЕНКО Олександр Лаврентiйович, 
1911 р. народження, смт Бiле Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
помiчник начальника служби постачання 676 
гiрськострiлецького полку 192 стрiлецької дивiзiї. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 31 березня 
1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЛЕМЗЯКОВ Григорiй Олексiйович, 1898 р. 
народження, с. Жовтневе Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. 
Кашкарне Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Кагановича. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
20 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛЕМЗЯКОВ (ЛИМЗЯКОВ) Денис 
Дмитрович, 1873 р. народження, с. Жовтневе 
Троїцького р-ну, росiянин, неписьменний. 
Проживав у Жовтневому, селянин-одноосiбник. 
Арештований 30 травня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 28 
листопада 1932 року справу припинено за вiком 
звинувачуваного. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ЛЕМЗЯКОВ Олексiй Дмитрович, 1879 р. 
народження, с. Жовтневе Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Жовтневому, селянин-одноосiбник. Постановою 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 травня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЛЕМЗЯКОВ Петро Степанович, 1905 р. 
народження, с. Жовтневе Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. 
Богомолiвка Куп'янського р-ну Харкiвської обл., 
селянин-одноосiбник. Арештований 18 лютого 
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 23 травня 1930 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

ЛЕМЗЯКОВ Стефан Тимофiйович, 1884 р. 
народження, с. Жовтневе Троїцького р-ну, 
росiянин, неписьменний. Проживав у Жовтневому, 
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 23 травня 1930 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛЕМЗЯКОВ Терентiй Микитович, 1878 
(1879) р. народження, с. Жовтневе Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Жовтневому, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Арештований 3 березня 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 травня 
1930 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 3 квiтня 1942 
року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1930 i 1964 роках. 

ЛЕМЗЯКОВ Юхим Степанович, 1905 р. 
народження, с. Жовтневе Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Шахове 
Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. Кагановича. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕМЗЯКОВА Марiя Михайлiвна, 1923 р. 
народження, с. Жовтневе Троїцького р-ну, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в Жовтневому, 
трактористка Троїцької МТС. Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 27 сiчня 1945 
року засуджена до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1965 роцi.    

ЛЕМIШ Василь Гаврилович, 1917 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Днiпропетровську, монтер зв'язку 
мостовiдновлювального загону № 1. 20 серпня 1945 
року Вiйськовим трибуналом залiзничних вiйськ 
Управлiння вiйськововiдновлювальних робiт № 6 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛЕМIШ Йосип Романович, 1886 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Залиман Кремiнського р-ну, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької 
обл. 14 липня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛЕМIШ Катерина Прокопiвна, 1921 р. 
народження, м. Рубiжне, українка, освiта середня. 
Проживала в Рубiжному, секретар 
мiськкомунгоспу. Луганським обласним судом 12 
березня 1946 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    
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ЛЕМIШ Павло Леонтiйович, 1889 р. 
народження, с. Залиман Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, вибiйник шахти iм. Крупської. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛЕНГ (ЛЕНГЕ) Йосип Григорович, 1905 р. 
народження, смт Городок Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м. Сватове, техпрацiвник психлiкарнi. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 20 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЛЕНГАЙТIС Агафiя Дмитрiвна, 1890 р. 
народження, с. Орiхiвка Нововасилiвського р-ну 
Запорiзької обл., українка, освiта вища. Проживала 
в м. Луганську, вчителька СШ № 34. Луганським 
обласним судом 18 жовтня 1949 року засуджена до 
25 р. позбавлення волi. Верховним судом УРСР 8 
квiтня 1955 року мiру покарання знижено до 10 р. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ЛЕНГАЙТIС Олександр Iванович, 1883 р. 
народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, 
литовець, освiта вища. Проживав у м. Луганську, 
педагог. Арештований 18 грудня 1930 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 30 грудня 1931 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛЕНГАС Владислав Юзефович 
(Йосипович), 1891 р. народження, Польща, поляк, 
освiта початкова. Проживав у смт Тошкiвка 
Первомайської мiськради, майстер 7-ї дистанцiї 
колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 20 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 3 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕНГЕРД Едуард Християнович, 1884 р. 
народження, Польща, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Кам'янка Старобiльського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Блюхера. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛЕНГНIК Вiльгельм Германович, 1894 р. 
народження, м. Харкiв, нiмець, освiта середня. 
Проживав у м. Перевальську, майстер лiнiйної 
бригади об'єднання "Доненерго". Репресований 
двiчi. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. 18 червня 1941 року тим же органом 
попереднiй вирок скасовано, справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Арештований 4 вересня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. Справу 
припинено за смертю підслідного, що сталася 21 
липня 1942 року. Реабiлiтований вiдповiдно у 1941 
i 1995 роках.   

ЛЕНХЛЕ Франц Францович, 1906 р. 
народження, Пришибський р-н Днiпропетровської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Переможне Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. К. Лiбкнехта. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 21 листопада 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕНЦ Адольф Августович, 1875 р. 
народження, м. Лодзь, Польща, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Вiвчарове Троїцького р-
ну, селянин-одноосiбник. Донецьким обласним 
судом 7 березня 1937 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛЕНЦ Евальд Генрiхович, 1907 р. 
народження, с. Янiвка Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Боровеньки Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Червоної Армiї. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕНЦ Мартин Густавович, 1902 р. 
народження, с. Буда-Бобриця Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Будьонного. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛЕНЦ Роберт Людвiгович, 1905 р. 
народження, с. Миколаївка Новоград-Волинського 
р-ну Житомирської обл., нiмець. Проживав у кол.с. 
Лаврiвка Дем'янiвської сiльради Бiлокуракинського 
р-ну, тесляр к-пу iм. Тельмана. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 4 сiчня 1938 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕНЧИК Микола Григорович, 1886 р. 
народження, с. Чернякiвка Чутiвського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта вища. Проживав 
у м. Попасна, лiкар полiклiнiки зал.ст. Попасна. 
Арештований 10 грудня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 
березня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЕНШИН Вiктор Гнатович, 1926 р. 
народження, м. Стаханов, росiянин, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 
вiйськової частини 95127. 3 липня 1950 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 81348 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛЕНЬ Агрипина Олексiївна, 1886 р. 
народження, с. Вишневе Старобiльського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала у Вишневому, 
без певних занять. Луганським обласним судом 12 
квiтня 1946 року засуджена до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЛЕНЬ Килина Василiвна, 1922 р. 
народження, с. Вишневе Старобiльського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала у 
Вишневому, без певних занять. Луганським 
обласним судом 12 квiтня 1946 року засуджена до 8 
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЛЕОНГАРД Евальд Карлович, 1891 р. 
народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, 
нiмець, освiта середня. Проживав у м. Красний 
Луч, чорнороб Петровського з-ду № 59. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    
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ЛЕОНЕНКО Антон Павлович, 1895 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiлолуцьку, селянин-одноосiбник. Арештований 4 
квiтня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 15 травня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЕОНЕНКО Григорiй Михайлович, 1881 р. 
народження, смт Слов'яносербськ, українець, 
неписьменний. Проживав у Слов'яносербську, 
робiтник радгоспу "Об’єднана праця". Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 2 лютого 
1944 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕОНЕНКО Iван Никанорович, 1923 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 116 окремого 
кулеметно-артилерiйського батальйону. 16 сiчня 
1943 року Вiйськовим трибуналом вiйськової 
частини 5220 засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛЕОНЕНКО Микита Захарiйович, 1901 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, тесляр шахти № 4-2-бiс. Арештований 
13 жовтня 1933 року за звинуваченням у 
причетностi до контрреволюцiйного угруповання. 3 
березня 1934 року справу припинено за 
недостатнiстю даних для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛЕОНЕНКО Пилип Кiндратович, 1882 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, неписьменний. Без певного мiсця 
проживання і роботи. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 14 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ЛЕОНЕНКО Якiв Пилипович, 1911 р. 
народження, с. Осинове Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в 
Осиновому, колгоспник к-пу "Днiпрельстан". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу 12 армiї 17 грудня 1941 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛЕОНОВ Володимир Олексiйович, 1880 р. 
народження, м. Ростов-на-Дону, Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у 
смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, 
служитель релiгiйного культу. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 25 серпня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ЛЕОНОВА Наталiя Карпiвна, 1911 р. 
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в м. 
Свердловську, домогосподарка. Постановою 
Особливої наради при МВС СРСР вiд 10 червня 
1946 року вислана за межi України. Реабiлiтована у 
1991 роцi.    

ЛЕОНОВИЧ Петро Михайлович, 1879 р. 
народження, Польща, литовець, неписьменний. 
Проживав у м. Алчевську, кучер кiнного двору з-ду 
iм. Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕОНТЬЄВ Андрiй Митрофанович, 1901 р. 
народження, х. Жирний, Шахтинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Луганську, бригадир котельникiв з-
ду iм. Косiора. Спецколегiєю Донецького 
обласного суду 26 лютого 1935 року засуджений до 
1 р. 6 м-цiв позбавлення волi.  Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

ЛЕОНТЬЄВ Данило Iванович, 1884 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижньому, швець-кустар. Арештований 7 липня 
1928 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 24 серпня 1928 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1928 роцi.    

ЛЕОНТЬЄВ Iван Андрiйович, 1899 р. 
народження, ст-ця Акiшевська Нiколаєвського р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у кол.с. 
Черкаське Євсузької сiльради Бiловодського р-ну, 
рахiвник артiлi "Iндустрiя". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 14 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛЕОНТЬЄВ Iван Герасимович, 1899 р. 
народження, с. Сиротине Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Сиротиному, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 
квiтня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕОНТЬЄВ Федiр Йосипович, 1915 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта середня.  На час арешту член 
ВКП(б). Вiйськовослужбовець, командир батареї 
249 гаубичного артилерiйського полку 41 
стрiлецької дивiзiї. Арештований 5 травня 1942 
року за звинуваченням у шпигунствi. 27 листопада 
1943 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1943 роцi.    

ЛЕОНТЬЄВА Марiя Iванiвна, 1902 р. 
народження, х. Лобачевський, Нехаєвський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в смт Родакове 
Слов'яносербського р-ну, кравчиня кравецької 
майстернi 15-го мостопоїзду. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 18 
червня 1944 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЛЕОНТЬЄВА-НОСКО Марiя Федорiвна, 
1917 р. народження, Перелазовський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка. 
Проживала в м. Красний Луч, робiтниця шахти № 
4. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР 
вiд 11 грудня 1944 року як член сiм'ї репресованого 
за звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.   
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ЛЕОНТЬЄВА Фаїна Львiвна, 1896 р. 
народження, м. Луганськ, єврейка, освiта н/середня. 
Проживала в Луганську, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 5 сiчня 1945 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. 11 червня 1947 року Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР вирок скасовано, 
справу припинено, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1947 роцi.    

ЛЕОНЧУК Михайло Власович, 1894 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у кол.с-щi Олексiївка Перевальського р-
ну, завiдуючий Олексiївським пiщаним кар'єром. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ЛЕПЕШКА Трохим Андрiйович, 1908 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, робiтник з-ду iм. 
Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛЕПТАХ Рейнгольд Емiльович, 1884 р. 
народження, Запорiзький р-н Запорiзької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
слюсар городнього iнституту. Арештований 28 
листопада 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 28 лютого 1933 року 
справу припинено. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЕСИК Сидiр Олексiйович, 1886 р. 
народження, с. Петрiвцi Миргородського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Попасне Новоайдарського р-ну, 
ветсанiтар к-пу iм. Шевченка. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 13 
листопада 1943 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛЕСИЧ Дмитро Андрiйович, 1898 р. 
народження, с. Васютинцi Iрклiївського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Станично-Луганське, 
електрослюсар залiзничного депо Кiндрашiвська. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.    

ЛЕСНЕНКО Микола Фролович, 1900 р. 
народження, м. Лозовське Ленiнградського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Золоте 
Первомайської мiськради, начальник дiльницi 
шахти "Петро". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 18 листопада 1944 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛЕСНИКОВ Олексiй Iванович, 1911 р. 
народження, с. Верхнє-Греково Київського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Родакове 
Слов'яносербського р-ну, не працював. 
Арештований 16 березня 1946 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 11 вересня 1946 року виправданий 
Військовим трибуналом військ МВС Луганської 
обл. Реабiлiтований у 1946 роцi.    

ЛЕСНЯК Янiна Станiславiвна, 1925 р. 
народження, Польща, полька, освiта початкова. 
Проживала в м. Луганську, учениця токаря з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Особливою нарадою при 
МДБ СРСР 9 червня 1951 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЛЕСОВСЬКИЙ (ЛIСОВСЬКИЙ) Генрiх 
Тимофiйович, 1895 р. народження, с. Любарська 
Гута Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, 
освiта початкова. Проживав у с. Новочервоне 
Троїцького р-ну, рахiвник зал.ст. Переїзна. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕСОВСЬКИЙ Павло Степанович, 1895 р. 
народження, м. Iзяслав Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
смт Бiловодськ, колгоспник к-пу iм. Кагановича. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 
сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕТАУ (ЛIТАУ) Iван Iванович, 1911 р. 
народження, к. Александро-Невськ Андреєвського 
р-ну Захiдносибiрського краю, Росiйська 
Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у к. 
Р.Люксембург Лутугинського р-ну, колгоспник к-
пу iм. К.Лiбкнехта. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕТУЧА Марiя Родiонiвна, 1913 р. 
народження, с. Змiївка Сватiвського р-ну, українка, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживала в м. Сватове, завiдуюча 
райздороввiддiлом. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 5 сiчня 1946 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1993 роцi.    

ЛЕТУЧИЙ Григорiй Кирилович, 1886 р. 
народження, с. Рудiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Рудiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Молотова. Арештований 19 
лютого 1943 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 8 березня 1945 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ЛЕТУЧИЙ Григорiй Тихонович, 1906 р. 
народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калмикiвцi, возiй тресту "Шляхбуд". Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 11 
грудня 1932 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕТУЧИЙ Микола Олексiйович, 1896 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Старобiльську, 
завiдуючий вiддiленням Старобiльського 
змiшторгу. Вiйськовим трибуналом Пiвденно-
Захiдного фронту 12 вересня 1943 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

ЛЕТУЧИЙ Тихiн Савелiйович, 1885 р. 
народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калмикiвцi, тесляр тресту "Шляхбуд". Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 11 
грудня 1932 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЛЕТЮГА Овксентiй Митрофанович, 1881 
(1890) р. народження, с. Гончарiвка Сватiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Гончарiвцi, завгосп к-пу "Вiльна праця". 
Донецьким обласним судом 8 липня 1933 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi. 1 лютого 1934 
року Верховним судом УРСР справу повернено на 
дослiдування. Постановою Сватiвського райвiддiлу 
ДПУ 25 березня 1934 року вирок скасовано, справу 
припинено. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЕТЮК (ЛЕТУЧИЙ) Феодосiй Кузьмич, 
1906 р. народження, с. Калмикiвка Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Калмикiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 14 
квiтня 1932 року за звинуваченням у приналежностi 
до контрреволюцiйної органiзацiї. 23 серпня 1932 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1932 роцi.  

ЛЕТЮЧИЙ Андрiй Тихонович, 1908 р. 
народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калмикiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 20 
квiтня 1932 року за звинуваченням у приналежностi 
до контрреволюцiйної органiзацiї. 23 серпня 1932 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1932 роцi.    

ЛЕТЮЧИЙ Iларiон Тихонович, 1910 р. 
народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калмикiвцi, робiтник тресту "Шляхбуд". 
Арештований 20 квiтня 1932 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 23 серпня 1932 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.    

ЛЕУС Софрон Антонович, 1884 р. 
народження, с. Матусiвка Великовискiвського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, пресувальник 
механомонтажного цеху з-ду iм. Ворошилова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛЕУС Трохим Данилович, 1870 р. 
народження, с. Пединiвка Петрiвського р-ну 
Київської обл., українець, освiта середня. Проживав 
у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, касир 
шахти № 7-8. Арештований 28 листопада 1932 року 
за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 16 
сiчня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ЛЕУСОВ Юрiй Дмитрович, 1905 р. 
народження, м. Кiровськ, українець, освiта середня. 
Проживав у м. Стахановi, не працював. Вiйськовим 
трибуналом 12 армiї 16 червня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 
роцi.    

ЛЕУШКIН Григорiй Никифорович, 1911 р. 
народження, м. Красний Луч, росiянин, освiта 
н/середня.  На час арешту член ВКП(б). 
Вiйськовослужбовець, начальник iнтендантської 
служби 89 окремого стрiлецького батальйону 
вiйськ НКВС. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу Чорноморської групи вiйськ 
Закавказького фронту 1 жовтня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 15 жовтня 
1942 року тим же органом вирок скасовано, справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.  

.    
ЛЕУШКIН (ЛЬОВУШКIН) Iван Iванович, 

1892 р. народження, м. Красний Луч, росiянин, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у Красному Лучi, апаратник 
Петровського з-ду № 59. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 22 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ЛЕФТАР Вiра Iванiвна, 1922 р. народження, 
с. Панчеве Новомиргородського р-ну Одеської обл., 
українка, освiта н/середня. Проживала в м. 
Алчевську, секретар-друкарка партбюро 
коксохiмiчного з-ду. Арештована 21 сiчня 1944 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 8 березня 1944 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЛЕФТЕРОВА Марiя Георгiївна, 1906 р. 
народження, с. Дмитрiвка Якимiвського р-ну 
Запорiзької обл., болгарка, освiта н/середня. 
Проживала в м. Луганську, табельниця 2-го 
хлiбозаводу. Луганським обласним судом 31 травня 
1948 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ЛЕХТМАН Абрам Юдкович (Юлiйович), 
1895 р. народження, м. Ананьїв Одеської обл., 
єврей, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
не працював. Донецьким обласним судом 10 квiтня 
1937 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛЕЩЕНКО Вiктор Iванович, 1901 р. 
народження, смт Малорязанцеве Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, вибiйник шахти iм. Мельникова. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 14 жовтня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
19 жовтня 1941 року Вiйськовим трибуналом 
Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛЕЩЕНКО Григорiй Йосипович, 1896 р. 
народження, с. Бишкiнь Лебединського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, плановик артiлi 
"Червоний переможець". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛЕЩЕНКО Олександр Дмитрович, 1896 р. 
народження, с. Григорiвка Великобурлуцького р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Сватове, без певного мiсця роботи. 
Спецколегiєю Донецького обласного суду 3 сiчня 
1935 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    
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ЛЕЩЕНКО Петро Євстафiйович, 1887 р. 
народження, с. Вахнiвка Липовецького р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Кремiнна, бухгалтер Кремiнського 
лiсгоспу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛЕЩЕНКО Якiв Євгенович, 1887 р. 
народження, с. Товмач Шполянського р-ну 
Черкаської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, десятник шахти № 1-
бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛЕЩИНЕР Володимир Наумович, 1905 р. 
народження, м. Тараща Київської обл., єврей, освiта 
початкова. Проживав у м. Попасна, завiдуючий 
їдальнею вагоноремонтного з-ду. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 23 грудня 1936 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛЕЩИНСЬКИЙ Iван Васильович, 1875 р. 
народження, с. Кукавка Могилiв-Подiльського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Верхня Покровка Старобiльського р-ну, 
бджоляр Старобiльської школи механiзацiї 
сiльського господарства. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕЩИНСЬКИЙ Iван Петрович, 1900 р. 
народження, с. Городиця Гусятинського р-ну 
Тернопiльської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Шульгинка Старобiльського р-ну, 
тесляр, працював на будiвництвi залiзничної 
магiстралi Москва-Донбас. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЕЩИНСЬКИЙ Йосип Михайлович, 1906 
р. народження, с. Катеринопiль Катеринопiльського 
р-ну Черкаської обл., єврей, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, табельник стальцеху з-ду 
iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛЕЩИНСЬКИЙ Костянтин 
Володимирович, 1891 р. народження, м. Житомир, 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Луганську, головний бухгалтер облвiддiлу тресту 
"Укрфото". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
10 березня 1945 року визнаний соцiально 
небезпечним елементом i засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛЄСНИКОВ Костянтин Гаврилович, 1899 
р. народження, с. Каменка Землянського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Михайлiвка 
Ровенькiвської мiськради, бурильник шахти № 30-
35. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЄСНИКОВА-ПИСЬМЕНСЬКА Анна 
Костянтинiвна, 1916 р. народження, х. Романов, 
Морозовський р-н Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянка, освiта н/середня. Проживала в 
м. Краснодонi, не працювала. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 1 липня 1941 року засуджена до 8 
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ЛЄСНИХ Дмитро Iванович, 1873 р. 
народження, с. Воробйовка Хлевенського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
неписьменний. Проживав у м. Луганську, не 
працював. Арештований 22 травня 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 недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЄСНИХ Микола Андрiйович, 1910 р. 
народження, м. Первомайськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, крiпильник 
шахти № 36. Луганським обласним судом 29 липня 
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛЄСНОВ Володимир Федорович, 1889 р. 
народження, с. Лозуватка Верхня 
Днiпропетровського р-ну Днiпропетровської обл., 
росiянин, освiта середня. Проживав у смт Успенка 
Лутугинського р-ну, старший агроном радгоспу 
мiськкомунгоспу. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
МВС Луганської обл. 28 червня 1946 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 12 листопада 
1946 року Верховним судом СРСР вирок скасовано, 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1946 роцi.   

ЛЄСНОВ Михайло Миколайович, 1918 р. 
народження, м. Лисичанськ, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 38 
прикордонного загону. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Грузинської РСР 23 жовтня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ЛИБА Iван Микитович, 1885 р. народження, 
с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Мiлуватцi, без певного 
мiсця роботи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
2 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 4 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

ЛИБУШАНОВ Антон Iванович, вiн же 
ЛЮБОШАНОВ Анастас Iванович, 1886 р. 
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, робiтник з-ду iм. 
Ворошилова. Арештований 22 сiчня 1938 року за 
звинуваченням в контрреволюцiйнiй пропагандi. 15 
травня 1938 року справу припинено за смертю 
звинувачуваного. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ЛИВИРIН (ЛИВЕРIН) Iван Арсентiйович, 
1924 р. народження, с. Тишкiвка Маркiвського р-
ну, українець, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 173 стрiлецького 
полку 6 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 
17 повiтряної армiї 8 травня 1943 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 
роцi.    
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ЛИГА Василь Михайлович, 1905 р. 
народження, м. Макiївка Донецької обл., українець, 
освiта середня.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Старобiльську, другий секретар 
райкому партiї. Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 16 сiчня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЛИГIН Олександр Миколайович, 1884 р. 
народження, с. Цаца Черноярського р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин. Проживав у м. Красний Луч, бухгалтер 
шахти № 12. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
13 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИГУС Андрiй Iванович, 1926 р. 
народження, смт Маркiвка, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 379 
полку 37 запасної стрiлецької бригади. 
Арештований 25 травня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 20 липня 1943 року з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИГУС Василь Тимофiйович, 1897 р. 
народження, с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Красний 
Луч Слов'яносербського р-ну, рiльник радгоспу 
"Переможець". Арештований 9 червня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 липня 
1942 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ЛИГУС Григорiй Денисович, 1911 р. 
народження, с. Зорикiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 360 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 74 стрiлецької дивiзiї 12 травня 1942 
року засуджений до розстрiлу. 27 травня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту вирок 
скасовано, справу направлено на нове 
розслiдування. 17 червня 1943 року справу 
припинено за смертю звинувачуваного. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.   

ЛИГУС Дмитро Iллiч, 1874 р. народження, 
с. Зорикiвка Мiловського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Зорикiвцi, не працював. 
Арештований 11 квiтня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 26 
квiтня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ЛИГУС Iван Iванович, 1901 р. народження, 
с. Микiльське Мiловського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Червона Зiрка 
Мiловського р-ну, колгоспник к-пу iм. Постишева. 
Донецьким обласним судом 27 листопада 1937 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛИГУС Микита Григорович, 1898 р. 
народження, 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 висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

ЛИГУС Семен Степанович, 1914 р. 
народження, с. Зорикiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Зорикiвцi, 
селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 11 лютого 1932 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИГУС Федiр Антонович, 1880 р. 
народження, с. Зорикiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Зорикiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Свердлова. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 27 травня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛИГУС Федiр Пилипович, 1909 р. 
народження, с. Новомикiльське Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новомикiльському, селянин-одноосiбник. 
Арештований 29 червня 1931 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 16 листопада 1931 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ЛИГУТА Олексiй Юхимович, 1899 р. 
народження, с. Просяне Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Розкiшне Лутугинського р-ну, бригадир городньої 
бригади к-пу "Новий шлях". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1967 роцi.    

ЛИЗЕНКО Андрiй Гаврилович, 1896 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. 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. 
Реабiлiтований у 1932 роцi.    

ЛИЗЕНКО Артем Миколайович, 1882 р. 
народження, с. Лизине Бiлокуракинського р-ну, 
українець. Проживав у м. Алчевську, возiй з-ду № 
19 iм. Косiора. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ЛИЗЕНКО Петро Гаврилович, 1898 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав на кол.х. Потига, 
Бiлокуракинський р-н, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Донецьким обласним судом 16-
17 грудня 1932 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 20 серпня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1990 
i 1989 роках. 

ЛИЗЕНКО Петро Iванович, 1904 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, селянин-
одноосiбник. Арештований 20 липня 1931 року за 
звинуваченням у здiйсненнi теракту. 16-17 грудня 
1932 року виправданий Донецьким обласним 
судом. Реабiлiтований у 1932 роцi.    
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ЛИЗЕНКО Тихiн Гаврилович, 1904 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, селянин-
одноосiбник. Донецьким обласним судом 16-17 
грудня 1932 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛИЗЕНКО Юхим Iванович, 1906 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, селянин-
одноосiбник. Арештований 7 серпня 1931 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйного угруповання. 2 жовтня 1931 
року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв 
для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1931 роцi.    

ЛИЗНЄВ Микола Єгорович, 1923 р. 
народження, Антрацитiвський р-н, росiянин, освiта 
початкова. З наближенням лінії фронту працював 
на риттi окопiв. 9 сiчня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськової частини 1125 засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИЗОГУБ Василь Андрiйович, 1924 р. 
народження, смт Георгiївка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник з-ду iм. Будьонного. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 29 сiчня 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЛИЗОГУБ Павло Якимович, 1882 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, кучер райвно. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

ЛИЗОГУБ Тимофiй Никифорович, 1902 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Боровеньках, колгоспник к-пу "Червона нива". 
Репресований двiчi. Постановою Судової "трiйки" 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 21 лютого 1932 року 
висланий на 3 р. за межi України. 16 серпня 1935 
року Донецьким обласним судом засуджений до 7 
р. позбавлення волi. Верховним судом УРСР 22 
жовтня 1935 року мiру покарання знижено до 4 р. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1990 роках.   

ЛИЗОГУБОВА Галина Iванiвна, 1918 р. 
народження, с. Троянiв Троянiвського р-ну 
Житомирської обл., українка, освiта середня. 
Проживала у с. Покровське Троїцького р-ну, 
завгосп районної лiкарнi. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Донецької обл. 2 липня 1943 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1991 роцi.    

ЛИКОВ Михайло Матвiйович, 1903 р. 
народження, с. Рахмановка Вадiнського р-ну 
Пензенської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
сторож шахти № 153. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 10 листопада 1945 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛИКОВ Феофан Матвiйович, 1897 р. 
народження, с. Рахмановка Вадiнського р-ну 
Пензенської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Сєверний 
Краснодонської мiськради, вибiйник шахти № 2-4. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛИМАНСЬКИЙ Петро Микитович, 1893 р. 
народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Пiдгорiвцi, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 12 лютого 1930 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИМАР Вiктор Єгорович, 1926 р. 
народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у 
Кудряшiвцi, колгоспник. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Донецької обл. 30 липня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛИМАР Григорiй Павлович, 1888 р. 
народження, Петрівська сільрада Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав за місцем народження, робiтник 
радгоспу iм. 8 Березня. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЛИМАР Дмитро Максимович, 1900 р. 
народження, с. Розкiшне Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Розкiшному, маляр лiжкової фабрики. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

ЛИМАР Микола Семенович, 1908 р. 
народження, м. Ялта Кримської АРСР, українець, 
освiта вища. Проживав у м. Рубiжне, начальник 
змiни цеху № 6 хiмкомбiнату. Вiйськовим 
трибуналом 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. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЛИМАР Сергiй Миколайович, 1909 р. 
народження, с. Жукiвка Машiвського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у с-щi Тепличне Луганської мiськради, 
директор радгоспу "Тепличний". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 1 жовтня 
1944 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛИМАР Федiр Гнатович, 1921 р. 
народження, с. Морозiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 183 стрiлецького полку 59 стрiлецької 
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 3 армiї 17 жовтня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    
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ЛИМАРЕВ Григорiй Дмитрович, 1914 р. 
народження, смт Хрустальне Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, електромонтер старопаровозного 
цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 13 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛИМАРЕВ Павло Лукич, 1899 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта середня. 
Проживав у Луганську, бухгалтер будiвельного 
тресту № 6. Репресований двiчi. Арештований 16 
жовтня 1933 року за звинуваченням у 
контрреволюцiйнiй агiтацiї. 21 грудня 1933 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 19 
жовтня 1937 року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1958 роках.   

ЛИМАРЕВА Валентина Петрiвна, 1925 р. 
народження, м. Луганськ, росiянка, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, санiнструктор 66 
стрiлецького полку 61 стрiлецької дивiзiї. 
Арештована 21 грудня 1943 року за звинуваченням 
у приналежностi до агентури нiмецької розвiдки. 28 
лютого 1944 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЛИМАРЕВА Марiя Василiвна, 1878 р. 
народження, кол.с. Маркiвка Попаснянського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала за мiсцем 
народження, не працювала. Арештована 7 лютого 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 20 травня 1942 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1995 роцi.    

ЛИМАРЕНКО Василь Петрович, 1928 р. 
народження, с. Грушкiвка Великокринкiвського р-
ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, грубник шахти № 17-
17-бiс. Луганським обласним судом 16 червня 1950 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 16 
березня 1955 року Президiєю Верховного суду 
УРСР мiру покарання знижено до 6 р.  
Реабiлiтований у 1968 роцi.    

ЛИМАРЕНКО Володимир Антонович, 1919 
р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
середня. Вiйськовослужбовець, радист штабної 
батареї артилерiйського полку 46 стрiлецької 
дивiзiї. Арештований 10 листопада 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14 
листопада 1942 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ЛИМОНАРСЬКИЙ (ЛЮМIНАРСЬКИЙ) 
Дмитро Андрiйович, 1881 р. народження, 
Харкiвська губернiя, освiта початкова. Проживав у 
с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, служитель 
релiгiйного культу. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 8 жовтня 1931 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИМОНЧЕНКО Омелян Андрiйович, 1898 
р. народження, с. Павлиш Онуфрiївського р-ну 
Кiровоградської обл., українець, освiта вища. 
Проживав у м. Красний Луч, начальник дiльницi 
шахти № 21. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
10 березня 1945 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ЛИННИК Ананiй Юхимович, 1906 р. 
народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, 
робiтник радгоспу "Червоний Сулiн". Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 19 сiчня 1933 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИННИК Василь Олексiйович, 1914 р. 
народження, с. Олександропiль Бiлокуракинського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Литвинiвка Бiловодського р-ну, вчитель сiльської 
школи. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 10 серпня 1933 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИННИК Влас Якович, 1893 р. народження, 
с. Розкiшне Лутугинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Розкiшному, вантажник 
Луганського лiкеро-горiлчаного з-ду. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1967 роцi.   

ЛИННИК Єфросинiя Iванiвна, 1895 р. 
народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в Чабанiвцi, 
селянка-одноосiбниця. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 9 сiчня 1931 
року вислана за межi України. Реабiлiтована у 1989 
роцi.    

ЛИННИК Iван Денисович, 1884 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, тесляр шахти № 3. Арештований 13 
жовтня 1933 року за звинуваченням у причетностi 
до контрреволюцiйного угруповання. 3 березня 
1934 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований 
у 1995 роцi.  

ЛИННИК Iван Iванович, 1891 р. 
народження, с. Малий Вистороп Лебединського р-
ну Сумської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 19 травня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛИННИК Iван Матвiйович, 1888 р. 
народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, 
не працював. Арештований 9 лютого 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 12 липня 
1943 року справу припинено за смертю 
звинувачуваного. Реабiлiтований у 1995 роцi.   

ЛИННИК Iван Романович, 1878 р. 
народження, смт Лозно-Олександрiвка 
Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лозно-Олександрiвцi, не 
працював. Луганським обласним судом 22 грудня 
1936 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    
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ЛИННИК Микита Степанович, 1897 р. 
народження, смт Лозно-Олександрiвка 
Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта середня. 
Проживав у с. Бондарево Михайловського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, вчитель 
сiльської школи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 13 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛИННИК Олександр Йосипович, 1889 р. 
народження, смт Лозно-Олександрiвка 
Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лозно-Олександрiвцi, 
бухгалтер райвиконкому. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИННИК Павло Никифорович, 1888 р. 
народження, с. Чорногорiвка, Донецька обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Олександрiвську Артемiвської райради м. 
Луганська, бригадир городньої дiлянки 
райтрансторгхарчу. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 22 червня 1938 року 
засуджений до 20 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛИННИК Петро Гнатович, 1885 р. 
народження, с. Вiвчарове Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вiвчаровому, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 4 сiчня 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЛИННИК Петро Костянтинович, 1905 р. 
народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у Пiсках, рахiвник 
споживкооперацiї. Донецьким обласним судом 15 
серпня 1935 року засуджений до 4 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛИННИК Петро Степанович, 1885 р. 
народження, смт Лозно-Олександрiвка 
Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лозно-Олександрiвцi, 
статистик-рахiвник райздороввiддiлу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ЛИННИК Семен Романович, 1904 р. 
народження, смт Лозно-Олександрiвка 
Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лозно-Олександрiвцi, 
конюх райземвiддiлу. Донецьким обласним судом 
26 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЛИННИК Якiв Iванович, 1884 р. 
народження, с. Матвiївка Богодухiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта н/середня. 
Проживав у с. Лиман Старобiльського р-ну, 
колгоспник к-пу "Червоний орач". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ЛИНЬКОВ Георгiй Федорович, 1905 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Станично-
Луганському, старший пожежник пожежного депо 
зал.ст. Кiндрашiвська. Лiнiйним судом 
Московсько-Донецької залiзницi 17 серпня 1937 
року засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛИНЬКОВ Гнат Арсентiйович, 1900 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Станично-
Луганському, колгоспник к-пу "Москва-Донбас". 
Арештований 11 сiчня 1942 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 12 березня 1942 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛИНЬКОВ Єгор Федотович, 1912 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
891 стрiлецького полку 189 стрiлецької дивiзiї. 
Арештований 6 червня 1944 року за звинуваченням 
у спробi перейти на бiк ворога. 30 серпня 1944 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1944 роцi.    

ЛИПАТОВА Феодосiя Миколаївна, 1917 р. 
народження, х. Малий Орєшкiн, Михайловський р-
н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в м. 
Перевальську, рахiвник їдальнi шахти "Центральна-
Бiлянка". Вiйськовим трибуналом 12 армiї 30 
березня 1942 року засуджена до розстрiлу. 
Страчена 17 квiтня 1942 року. Реабiлiтована у 1994 
роцi.    

ЛИПИНСЬКИЙ Микола Степанович, 1891 
р. народження, м. Артемiвськ Артемiвського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, рахiвник кооперативу 
"Червоний прапор". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 10 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИПКА Андрiй Iванович, 1906 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, крiпильник шахти № 1-2. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 
роцi.    

ЛИПКА Федiр Iванович, 1899 р. 
народження, с. Новоолександрiвка Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоолександрiвцi, колгоспник к-пу "Заповiт 
Ленiна". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Донецької обл. 18 червня 1943 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛИПКIНА Ганна Карпiвна, 1919 р. 
народження, с. Голубiвка Кремiнського р-ну, 
українка, освiта н/середня. Проживала в с. 
Булгакiвка Кремiнського р-ну, рахiвник к-пу 
"Прогрес". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 7 серпня 1943 року засуджена до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1991 роцi.    
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ЛИПКIНА Олена Василiвна, 1892 р. 
народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, українка, неписьменна. 
Проживала в Нагольно-Тарасiвцi, домогосподарка. 
31 жовтня 1930 року вiдiбрано пiдписку про 
невиїзд – звинувачувалася в антирадянськiй 
агiтацiї. 23 березня 1931 року справу припинено, 
пiдписку про невиїзд анульовано.  Реабiлiтована у 
1931 роцi.    

ЛИПКО Дмитро Трифонович, 1891 р. 
народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Ровеньки, електрик 
шахти № 2-3. Донецьким обласним судом 25 квiтня 
1937 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ЛИПНИЦЬКИЙ Федiр Кiндратович, 1893 
р. народження, с. Долматiвка Голопристанського р-
ну Херсонської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Красний Луч, електромонтажний 
майстер тресту "Донбасантрацит". Репресований 
тричi. Луганським обласним судом 13 лютого 1939 
року засуджений до 4 р. позбавлення волi. 8 квiтня 
1939 року Верховним судом УРСР справу 
повернено на дослiдування. 26 квiтня 1939 року 
виправданий Луганським обласним судом. 6 
вересня 1943 року арештований за звинуваченням у 
зрадництвi. 11 квiтня 1944 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону. 11 
квiтня 1946 року арештований за звинуваченням у 
приналежностi до агентури нiмецьких 
розвiдорганiв. 17 квiтня 1947 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнізону. 
Реабілітований відповідно у 1939, 1944, 1947 роках. 

ЛИПОВ Венiамiн Андрiйович, 1924 р. 
народження, м. Золоте Первомайської мiськради, 
українець, освiта н/середня. Проживав у Золотому, 
не працював. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 19 листопада 1947 року засуджений до 25 
р. позбавлення волi. 9 липня 1954 року Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР справу повернено 
на дослiдування. 8 вересня 1954 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ЛИПОВСЬКОЙ Давид Михайлович, 1888 
р. народження, с. Заломне, Курська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав у 
м. Стахановi, столяр ливарно-механiчного з-ду. 
Луганським обласним судом 15 травня 1950 року 
засуджений до 25 р. позбавлення волi. 3 лютого 
1955 року Верховним судом УРСР мiру покарання 
знижено до 10 р.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛИПУНОВ Петро Дементiйович, 1871 р. 
народження, с. Кандауровка Кармановського повiту 
Самарської губернiї, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Вiльне Станично-Луганського р-ну, 
сторож к-пу iм. Фрунзе. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 23 травня 1942 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛИПЧАНСЬКИЙ Андрiй Хрисанфович, 
1875 р. народження, с. Пiльна Вовчанського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, сторож шахти iм. 
Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИПЧАНСЬКИЙ Iван Андрiйович, 1897 р. 
народження, с. Пiльна Вовчанського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, крiпильник шахти iм. 
Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛИПЧЕНКО Микола Миколайович, 1919 
р. народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, 
слухач Вiйськово-медичної академiї. Вiйськовим 
трибуналом Самаркандського гарнiзону, Узбецька 
РСР, 3 жовтня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЛИПЧЕНКО Спиридон Iванович, 1876 р. 
народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник з-ду № 60. Арештований 30 
вересня 1937 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 8 березня 1939 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИПЧЕНКО Тихiн Iсайович, 1887 р. 
народження, с. Кам'янка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 13 сiчня 1930 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛИПЧИНСЬКИЙ Володимир Рафаїлович, 
1892 р. народження, м. Варшава, Польща, поляк, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
механiк автогаража тресту "Лисхiмпромбуд". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 26 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЛИРЩИКОВ Василь Єгорович, 1904 р. 
народження, Лебедянський р-н Липецької обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.  
Член ВКП(б) у 1931-1935 рр. Проживав у смт 
Михайлiвка Ровенькiвської мiськради, помiчник 
начальника дiльницi шахти № 35. Донецьким 
обласним судом 7 жовтня 1935 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛИСАК Зоя Iванiвна, 1924 р. народження, с. 
Стара Синява Старосинявського р-ну Кам'янець-
Подiльської обл., українка, освiта середня. 
Проживала в м. Луганську, рахiвник-касир 
будмонтажного управлiння № 1. Арештована 20 
червня 1945 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 20 березня 1946 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    
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ЛИСАК Сергiй Зiновiйович, 1877 р. 
народження, с. Шулiкiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Шулiкiвцi, 
колгоспник к-пу "Хвиля революцiї". Арештований 
20 грудня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 9 грудня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИСАКОВ Антон Митрофанович, 1889 р. 
народження, с. Ганнiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, вибiйник шахти iм. Войкова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЛИСАКОВ Дем'ян Федорович, 1900 р. 
народження, с. Ганнiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Спiрне 
Попаснянського р-ну (згодом Артемiвського р-ну 
Донецької обл.), робiтник радгоспу "Спiрне". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

ЛИСАКОВ (ЛИСЯКОВ) Кiндрат 
Тимофiйович, 1894 р. народження, с. Садки 
Старобiльського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
колгоспник к-пу "Червоний орач". Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 3 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛИСАКОВ Микола Антонович, 1912 р. 
народження, с. Ганнiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Лисичанську, вибiйник шахти iм. Войкова. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЛИСАКОВ Олексiй Iванович, 1911 р. 
народження, с. Гаврилiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, бурильник шахти iм. ОДПУ. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

ЛИСАКОВ Павло Гаврилович, 1869 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiлолуцьку, городник к-пу "Луганбуд". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 20 липня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛИСАКОВ Семен Федорович, 1899 р. 
народження, с. Пурдiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Первомайську, прибиральник породи шахти 
райкомунгоспу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 29 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛИСАКОВ Федiр Захарович, 1897 р. 
народження, с. Гаврилiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, бурильник шахти iм. ОДПУ. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

ЛИСАКОВ Юхим Федорович, 1892 р. 
народження, с. Ганнiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Ганнiвцi, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 18 сiчня 1931 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛИСАКОВА Домна Свиридiвна, 1895 р. 
народження, с. Михайлiвка Кремiнського р-ну, 
українка. Проживала в м. Лисичанську, 
домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 4 серпня 1945 року засуджена до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ЛИСАКОВСЬКИЙ Едуард Йосипович, 
1910 р. народження, смт Городок Городоцького р-
ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Кармазинiвка Сватiвського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. К. Маркса. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ЛИСАНСЬКИЙ Григорiй Якович, 1895 р. 
народження, с. Барикине Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Кремiнна, голова артiлi iм. Сєрова. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 23 липня 
1943 року засуджений до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ЛИСАНСЬКИЙ Стефан Кирилович, 1892 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новiй 
Астраханi, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Арештований 21 сiчня 1933 року за 
звинуваченням у саботажi хлiбозаготiвлi. 16 квiтня 
1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 2 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1933 i 1990 роках. 

ЛИСАНСЬКИЙ Трохим Пантелiйович, 
1886 р. народження, с. Олексiївка 
Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав в Олексiївцi, колгоспник к-пу 
iм. ХVП партз’їзду. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИСЕНКО Анатолiй Григорович, 1894 р. 
народження, с. Шелестiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Старобiльську, бухгалтер санiтарно-малярiйної 
станцiї окрздоровввiддiлу. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    
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ЛИСЕНКО Андрiй Максимович, 1879 р. 
народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, старший конюх кiнного двору з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИСЕНКО Антон Семенович, 1893 р. 
народження, с. Троїцьке Петропавлiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Городище 
Перевальського р-ну, чорнороб шахти № 8-2. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛИСЕНКО Василь Iванович, 1880 р. 
народження, смт Ящикове Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Селезнiвка Перевальського р-ну, робiтник шахти № 
9. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 27 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛИСЕНКО Василь Iванович, 1891 р. 
народження, смт Кара-Кала, Киргизька РСР, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, бджоляр i садiвник Рубiжанського 
агрохiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 2 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

ЛИСЕНКО Василь Пилипович, 1892 р. 
народження, с. Новокраснiвка Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новокраснiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 25 
травня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИСЕНКО Василь Федорович, 1920 р. 
народження, с. Курячiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
помiчник начальника госпсанчастини 10 авiаполку 
16 повiтряної армiї. Вiйськовим трибуналом Групи 
радянських вiйськ в землi Тюрiнгiя (Нiмеччина) 24 
липня 1947 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛИСЕНКО Гнат Григорович, 1869 р. 
народження, с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Чмирiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 27 лютого 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЛИСЕНКО Дмитро Арсентiйович, 1907 р. 
народження, с. Смолянинове Новоайдарського р-
ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 1157 полку. 
Вiйськовим трибуналом 351 стрiлецької дивiзiї 10 
травня 1942 року засуджений до розстрiлу. 29 
травня 1942 року Вiйськовим трибуналом 
Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛИСЕНКО Дмитро Григорович, 1908 р. 
народження, с. Лисiвка Глобинського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Перевальську, десятник шахти iм. 
Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЛИСЕНКО Євдоким Петрович, 1890 р. 
народження, с. Нижня Груня Кореневського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
робiтник. Арештований 15 квiтня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 серпня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛИСЕНКО Iван Гаврилович, 1914 р. 
народження, с. Крутець Баландiнського р-ну 
Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. 
Проживав у м. Перевальську, електрослюсар шахти 
iм. Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
14 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИСЕНКО Iван Iллiч, 1871 р. народження, 
смт Маркiвка, українець, освiта початкова. 
Проживав у Маркiвцi, без певних занять. 
Арештований 4 лютого 1937 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 25 квiтня 1939 року 
справу припинено за недоведенiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1939 роцi.    

ЛИСЕНКО Iван Омелянович, 1916 р. 
народження, с. Барикине Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Бараникiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу 
"Квiтка 1-ї п'ятирiчки". Арештований 30 сiчня 1943 
року за звинуваченням у тому, що пiд час окупацiї 
служив полiцейським. 17 березня 1943 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИСЕНКО Iван Федорович, 1911 р. 
народження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
командир вiддiлення 39 полку. Вiйськовим 
трибуналом 4 стрiлецької дивiзiї 24 лютого 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛИСЕНКО Iгор Миколайович, 1920 р. 
народження, смт Бугаївка Перевальського р-ну, 
українець, освiта н/вища. Проживав у м. Луганську, 
студент Луганського сiльгоспiнституту. 
Луганським обласним судом 24 травня 1949 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛИСЕНКО Iлля Якович, 1867 р. 
народження, с. Каськiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Каськiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 17 березня 
1931 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 25 травня 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    
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ЛИСЕНКО Iрина Федорiвна, 1916 р. 
народження, с. Володарське Володарського р-ну 
Донецької обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Луганську, кравчиня артiлi 
"Iндпошиття". Луганським обласним судом 24-27 
лютого 1941 року засуджена до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ЛИСЕНКО Максим Миколайович, 1891 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мiусинську, робiтник шахти № 19. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 26 лютого 1934 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛИСЕНКО Максим Юхимович, 1874 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
середня. Проживав у Троїцькому, сторож вугiльно-
лiсного складу райспоживспiлки. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛИСЕНКО Марiя Едуардiвна, 1907 р. 
народження, м. Луганськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в Луганську, 
домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 18 листопада 1944 року засуджена до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЛИСЕНКО Марiя Олександрiвна, 1916 р. 
народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, українка, освiта середня. Проживала в м. 
Антрацитi, касир млина. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 10 березня 1945 року засуджена до 5 
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЛИСЕНКО Марiя Олександрiвна, 1920 р. 
народження, с. Тернiвка Маркiвського р-ну, 
українка, освiта н/середня. Проживала в с. Розкiшне 
Лутугинського р-ну, реєстратор дитячого iзолятора. 
Арештована 3 березня 1943 року за звинуваченням 
у намiрi виїхати разом з окупацiйними вiйськами. 
24 липня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1994 
роцi.    

ЛИСЕНКО Марiя Федорiвна, 1907 р. 
народження, с. Володарське Володарського р-ну 
Донецької обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Луганську, кравчиня артiлi 
"Iндпошиття". Луганським обласним судом 24-27 
лютого 1941 року засуджена до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ЛИСЕНКО Микола Георгiйович, 1909 р. 
народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта н/середня. Проживав у 
м. Красний Луч, викладач техкурсiв при 
рудоремонтному з-дi. Репресований двiчi. 
Донецьким обласним судом 27-29 червня 1936 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. Постановою 
Особливої наради при МДБ СРСР вiд 18 травня 
1951 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1959 i 1992 роках. 

ЛИСЕНКО Микола Костянтинович, 1906 р. 
народження, смт Ящикове Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Ящиковому, десятник лiсного складу шахти № 9. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 4 
серпня 1939 року  УНКВС по Луганськiй обл. 
попереднiй вирок скасовано, справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИСЕНКО Микола Савелiйович, 1896 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, 
колгоспник к-пу iм. Дзержинського. 10 квiтня 1943 
року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 
1080 засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛИСЕНКО Микола Федорович, 1894 р. 
народження, с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у с. 
Кудряшiвка Кремiнського р-ну, вчитель неповної 
середньої школи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЛИСЕНКО Михайло Микитович, 1893 р. 
народження, с. Шевченкове Дубов'язiвського р-ну 
Сумської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Давидо-Микiльське 
Краснодонського р-ну, тимчасово не працював. 
Арештований 19 лютого 1943 року за 
звинуваченням у зрадництвi i пособництвi 
нiмецьким окупантам. 10 травня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИСЕНКО Михайло Пилипович, 1871 р. 
народження, смт Маркiвка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Маркiвцi, сторож млина. 
Спецколегiєю Донецького обласного суду 23 
лютого 1938 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИСЕНКО Олексiй Андрiйович, 1912 р. 
народження, с. Довгалiвка Миргородського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Лисичанський Попаснянського р-
ну, комiрник радгоспу № 1. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 1 лютого 1938 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛИСЕНКО Олексiй Михайлович, 1905 р. 
народження, м. Алчевськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, помiчник 
садiвника "Зеленбуду" райкомунгоспу. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 20 
вересня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛИСЕНКО Прокiп Васильович, 1892 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
росiянин. Проживав у Фащiвцi, робiтник шахти к-
пу "Нове село". Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 4 липня 1933 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЛИСЕНКО Семен Єгорович, 1910 р. 
народження, смт Ящикове Перевальського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Попасна, електромонтер вагоноремонтного з-ду. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 4 
сiчня 1941 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИСЕНКО Спиридон Федорович, 1905 р. 
народження, с. Сазоновка Кашарського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта н/вища.  Член ВКП(б) у 1930-1942 рр. 
Проживав у м. Луганську, не працював. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 9 липня 
1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

ЛИСЕНКО Тимофiй Дмитрович, 1908 р. 
народження, с. Кантемировка Кантемировського р-
ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, слюсар з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Донецьким обласним судом 26 лютого 1937 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛИСЕНКО Тихiн Павлович, 1891 р. 
народження, с. Єфремово-Степановка 
Тарасовського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, столяр меблевої фабрики. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЛИСЕНКО Трохим Васильович, 1894 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Чорнухине Перевальського р-ну, слюсар зал.ст. 
Дебальцеве Пiвнiчно-Донецької залiзницi. 
Народним судом кол. Краснолуцького р-ну 23 
березня 1933 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИСЕНКО Федiр Iванович, 1875 р. 
народження, м. Переяслав-Хмельницький Київської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну, селянин-
одноосiбник. Постановою Судової "трiйки" при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 листопада 1931 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛИСЕНКО Юхим Корнiйович, 1906 р. 
народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижнiй Дуванцi, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 17 квiтня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИСЕНКО Якiв Трохимович, 1900 р. 
народження, Цебрикiвський р-н Одеської обл., 
українець, освiта початкова.  Член ВКП(б) у 1926-
1938 рр. Проживав у м. Старобiльську, заступник 
голови окрвиконкому. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 29 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1967 роцi.    

ЛИСЄЄВ Василь Стефанович, 1888 р. 
народження, с. Бошкiно Бєлевського р-ну Тульської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Гiрське Первомайської 
мiськради, не працював. Арештований 7 сiчня 1942 
року за звинуваченням у спiвробiтництвi з 
агентурою нiмецьких розвiдорганів. 18 сiчня 1942 
року виправданий Вiйськовим трибуналом 261 
стрiлецької дивiзiї.  Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ЛИСИЙ Петро Павлович, 1899 р. 
народження, с. Сибереж Чернiгiвського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта вища. 
Проживав у м. Мiусинську Краснолуцької 
мiськради, викладач фiзики енерготехнiкуму. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 31 березня 
1942 року засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИСИХ Василь Григорович, 1903 р. 
народження, с. Черемишне Ястребовського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, слюсар 
вагоноремонтного пункту зал.ст. Алчевськ. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 21 
грудня 1937 року засуджений до 15 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИСИЦИН Василь Трохимович, 1911 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, начальник 
вiддiлу постачання Облмлинтресту. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 21 квiтня 
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛИСИЦИН Iван Павлович, 1906 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, помiчник 
начальника цеху з-ду iм. Якубовського. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 5 
квiтня 1939 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. 10 червня 1940 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу 
направлено на дослiдування. 26 травня 1941 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ЛИСИЦИН Федiр Сергiйович, 1906 р. 
народження, м. Новосибiрськ, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Первомайську, монтер шахти № 3 "Сокологорiвка". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 21 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЛИСИЦЬКА Марiя Федорiвна, 1916 р. 
народження, смт Маркiвка, українка, освiта 
середня. Проживала у Маркiвцi, бухгалтер райвно. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 23 грудня 1944 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ЛИСИЦЬКИЙ Василь Iванович, 1909 р. 
народження, с. Картушине Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Пролетарський Ровенькiвської мiськради, помiчник 
машинiста депо Звєрево, Ростовська обл., Росiйська 
Федерацiя. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 5 листопада 1938 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЛИСИЦЬКИЙ Григорiй Митрофанович, 
1880 р. народження, с. Курячiвка Маркiвського р-
ну, українець, неписьменний. Проживав на х. 
Грибцовка, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя, 
селянин-одноосiбник. Арештований 12 грудня 1930 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 12 квітня 1931 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.    

ЛИСИЦЬКИЙ Якiв Григорович, 1913 
(1912) р. народження, с. Картушине 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта середня. 
Проживав у м. Антрацитi, рахiвник овочевого 
складу вiддiлу робiтничого постачання Бокiвського 
рудника. Арештований 1 грудня 1933 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 20 лютого 1934 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1934 роцi.    

ЛИСИЦЯ Григорiй Омелянович, 1898 р. 
народження, с. Єланець Вознесенського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Перевальську, робiтник шахти № 4. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

ЛИСИЦЯ Iван Iванович, 1897 р. 
народження, с. Липове Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Липовому, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 16 березня 1930 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИСИЧЕНКО-ПАДАР Юлiя 
Валентинiвна, 1912 р. народження, м. 
Первомайськ, нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в Первомайську, домогосподарка. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 20 травня 
1944 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЛИСIН Костянтин Григорович, 1902 р. 
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Первомайську, вибiйник шахти iм. Менжинського. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЛИСКЕВИЧ Iван Андрiйович, 1906 р. 
народження, м. Бiлопiлля Харкiвської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, арматурник транспортного цеху з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Арештований 6 листопада 
1935 року за звинуваченням у здiйсненнi теракту. 8 
грудня 1935 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛИСНЯК Iван Кирилович, 1894 р. 
народження, с. Нижнiй Куркулак 
Великотокмацького р-ну Запорiзької обл., 
українець. Проживав у смт Тошкiвка 
Первомайської мiськради, вибiйник шахти 
"Тошкiвка". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
18 листопада 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИСОВ В'ячеслав Федорович, 1898 р. 
народження, м. Лисичанськ, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м. Стахановi, завiдуючий шахтою № 
43. Арештований 21 червня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до антирадянської 
правотроцькiстської органiзацiї. 19 квiтня 1940 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИСОВ Дмитро Максимович, 1896 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
середня. Проживав у Лисичанську, технiк з 
озеленення "Лисхiмбуду". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИСОВ Максим Григорович, 1868 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, швейцар 
адмiнкорпусу тресту "Лисичанськвугiлля". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

ЛИСОГОР Василь Омелянович, 1910 р. 
народження, с. Орлiвка, Донецька обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Городище 
Перевальського р-ну, колгоспник к-пу "Прапор 
працi". Арештований 15 вересня 1943 року за 
звинуваченням у зрадництвi. 28 жовтня 1943 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИСОГОРОВА Марiя Iванiвна, 1920 р. 
народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Луганську, робiтниця пекарнi № 1 тресту 
"Головхлiб". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 6 лютого 1942 року засуджена до 7 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1970 роцi.    

ЛИСОКIНЬ Катерина Павлiвна, 1920 р. 
народження, м. Антрацит, українка, освiта н/вища. 
Вiйськовослужбовка, начальник поста регулювання 
шляхоексплуатацiйного батальйону 51 армiї. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 лютого 
1944 року засуджена до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1993 роцi.    

ЛИСОКОБИЛКО Iлля Юхимович, 1875 р. 
народження, с. Новодмитрiвка Сахновщинського р-
ну Полтавської обл., українець. Проживав у м. 
Красний Луч, робiтник шахти № 152. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛИСЮТКIН Iларiон Дмитрович, 1904 р. 
народження, х. Прохорiвський, Донецька обл., 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Ровеньки, iнструктор партвiддiлу газети "Вперед". 
Арештований 18 вересня 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 
листопада 1935 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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ЛИСЯНСЬКИЙ Василь Юрiйович, 1923 р. 
народження, х. Мартинцi, Штепiвський р-н 
Сумської обл., українець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Стахановi, студент Стахановського 
iндустрiального технiкуму. Луганським обласним 
судом 14 вересня 1940 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ЛИСЯНСЬКИЙ Петро Миколайович, 1890 
р. народження, с. Ромахове Нiкiтовського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
робiтник цегельного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛИТАР Дем'ян Кiндратович, 1886 р. 
народження, с. Пушкарiвка Верхньоднiпровського 
р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Кiровську, ремонтний 
робiтник Кiровської дiльницi Головного управлiння 
шосейних шляхiв. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 23 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ЛИТАРЕВ Зiновiй Кирилович, 1890 р. 
народження, с. Пушкарiвка Верхньоднiпровського 
р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Сабiвка 
Слов'яносербського р-ну, колгоспник к-пу 
"Перемога працi". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 25 вересня 1943 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИТВИН Макар Кiндратович, 1893 р. 
народження, смт Бiле Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Бiлому, 
робiтник артiлi "Червоний Жовтень". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ЛИТВИН Самiйло Терентiйович, 1893 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, 
не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
20 серпня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИТВИН Сергiй Павлович, 1901 р. 
народження, с. Чепигiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Чепигiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 21 квiтня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЛИТВИН Спиридон Сергiйович, 1895 р. 
народження, с. Матюшi Бiлоцеркiвського р-ну 
Київської обл., українець, освiта вища. Проживав у 
смт Лотикове Слов'яносербського р-ну, вчитель 
середньої школи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.   
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛИТВИНЕНКО Арсенiй Корнiйович, 1881 
р. народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у Новiй 
Астраханi, не працював. Арештований 17 лютого 
1943 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 29 грудня 1943 року справу припинено за 
смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИТВИНЕНКО Борис Якович, 1910 р. 
народження, українець, освiта початкова. 
Вихованець дитячого притулку. Проживав у смт 
Щотове Антрацитiвської мiськради, вагонний 
майстер вагоноремонтного пункту зал.ст. Щотове. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 20 
серпня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ЛИТВИНЕНКО Василь Iванович, 1908 р. 
народження, с. Спаське Сосницького р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, арматурник "Хлiббуду". 
Арештований 4 серпня 1938 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної диверсiйної 
органiзацiї. 29 серпня 1938 року справу припинено 
за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИТВИНЕНКО Василь Iванович, 1913 р. 
народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Чабанiвцi, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 9 сiчня 1931 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛИТВИНЕНКО Григорiй Дмитрович, 1884 
р. народження, с. Герасимовка Уразовського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
служитель релiгiйного культу. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 19 жовтня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИТВИНЕНКО Дмитро Григорович, 1901 
р. народження, с. Герасимовка Уразовського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта вища. Проживав у м. Луганську, вчитель СШ 
№ 2. Репресований двiчi. Особливою нарадою при 
Колегiї ОДПУ 29 сiчня 1930 року засуджений до 3 
р. позбавлення волi. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ОДПУ вiд 22 вересня 1932 року 
заборонено проживання строком на 3 р. в 12 
населених пунктах країни. Реабiлiтований в обох 
справах у 1989 роцi.    

ЛИТВИНЕНКО Євген Олексiйович, 1898 р. 
народження, Криворiзький р-н Днiпропетровської 
обл., українець, освiта середня. Проживав у м. 
Алчевську, заступник начальника коксового цеху з-
ду № 19 тресту "Кокс". Арештований 27 червня 
1935 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної повстанської петлюрiвської 
органiзацiї, у здiйсненні диверсiйних актiв. 1 
листопада 1935 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ЛИТВИНЕНКО Iван Гурiйович, 1913 р. 
народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-
ну, українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Луганську, студент Луганського машинобудiвного 
технiкуму. Арештований 30 грудня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 12 лютого 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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ЛИТВИНЕНКО Iван Якович, 1908 р. 
народження, с. Великий Щимель Сосницького р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, вибiйник шахти № 11. 
Вiйськовим трибуналом 11 стрiлецької дивiзiї 30 
травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавленння 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛИТВИНЕНКО Марко Якович, 1890 р. 
народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, слюсар з-ду "Донсода". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

ЛИТВИНЕНКО Микола Йосипович, 1908 
р. народження, с. Кантемировка Кантемировського 
р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, тесляр з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Луганським обласним судом 30 липня 1941 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛИТВИНЕНКО Наталiя Сергiївна, 1888 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в с. 
Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, не працювала. 
Вiйськовим трибуналом 203 стрiлецької дивiзiї 16 
травня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЛИТВИНЕНКО Никанор Григорович, 1891 
р. народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новосвiтлiвцi, колгоспник к-пу iм. Леваневського. 
Арештований 17 лютого 1943 року за 
звинуваченням у тому, що пiд час окупацiї служив 
старостою райуправи. 16 травня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ЛИТВИНЕНКО Никифор Iллiч, 1897 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новiй 
Астраханi, колгоспник к-пу iм. Молотова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛИТВИНЕНКО Петро Юрiйович, 1894 р. 
народження, с. Крива Руда Семенiвського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, директор Луганського 
агролiсорозсадника. Арештований 27 жовтня 1941 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 
квiтня 1942 року виправданий Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 
Реабiлiтований у 1942 роцi.  

ЛИТВИНЕНКО Семен Якимович, 1925 р. 
народження, с. Орлiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 564 стрiлецького полку 195 стрiлецької 
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 1 армiї 23 квiтня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИТВИНЕНКО Тимофiй Дмитрович, 1876 
р. народження, смт Бiловодськ, українець, 
неписьменний. Проживав у Бiловодську, селянин-
одноосiбник. Арештований 21 сiчня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 квiтня 
1933 року справу припинено за смертю 
звинувачуваного. Реабiлiтований у 1933 роцi.   

ЛИТВИНОВ Антон Пилипович, 1900 р. 
народження, с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Заайдарiвцi, 
забiйник худоби. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 
8 жовтня 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИТВИНОВ Василь Петрович, 1923 р. 
народження, с. Iллiрiя Лутугинського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
курсант Луганської школи вiйськових пiлотiв. 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 10 
жовтня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛИТВИНОВ Василь Харитонович, 1895 р. 
народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новочервоному, не працював. Вiйськовим 
трибуналом 6 армiї 4 сiчня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ЛИТВИНОВ Iван Дмитрович, 1882 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова.  Член ВКП(б) до 1939 р. Проживав у 
Луганську, директор Музею революцiї. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 7 
квiтня 1939 року засуджений до розстрiлу. 14 
серпня 1939 року Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР справу повернено на дослiдування. 2 
лютого 1940 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1940 роцi.   

ЛИТВИНОВ Iван Iванович, 1906 р. 
народження, смт Хрустальне Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта середня. Проживав у м. 
Алчевську, завiдуючий службою електромережi 
мiськкомунгоспу. Арештований 8 серпня 1938 року 
за звинуваченням у шкiдництвi. 13 грудня 1939 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИТВИНОВ Iван Петрович, 1902 р. 
народження, с. Степанiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Степанiвцi, без певних занять. Вiйськовим 
трибуналом 12 армiї 8 квiтня 1942 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 12 квiтня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ЛИТВИНОВ Iван Федорович, 1909 р. 
народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, агент з постачання учбово-виробничого 
комбiнату спортивного товариства "Буревiсник". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 19 жовтня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    
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ЛИТВИНОВ Костянтин Прокопович, 1900 
р. народження, с. Коломийчиха Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Пiдкуйчанськ Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Прожектор". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 21 серпня 1943 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИТВИНОВ Костянтин Сергiйович, 1921 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. 
Проживав у Луганську, не працював. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 30 
вересня 1944 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛИТВИНОВ Кузьма Олексiйович, 1894 р. 
народження, с. Городище Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник з-ду iм. Косiора. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 28 листопада 1937 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛИТВИНОВ Кузьма Семенович, 1896 р. 
народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Бiрюковому, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 
березня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИТВИНОВ Леонiд Сергiйович, 1924 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 30 вересня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛИТВИНОВ Мефодiй Петрович, 1910 р. 
народження, с.Чепигiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Чепигiвцi, 
колгоспник к-пу iм. ХVП партз’їзду. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 7 серпня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛИТВИНОВ Микола Iванович, 1895 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Краснорiченському, робiтник артiлi iнвалiдiв 
"Червоний партизан". Луганським обласним судом 
28 травня 1940 року засуджений до 4 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛИТВИНОВ Микола Iванович, 1904 р. 
народження, смт Михайлiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, 
командир вiддiлення вiйськової частини 7520. 
Вiйськовим трибуналом 39 запасної стрiлецької 
бригади 3 серпня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ЛИТВИНОВ Микола Митрофанович, 1925 
р. народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 610 стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 203 стрiлецької 
дивiзiї 17 липня 1943 року засуджений до 
розстрiлу. 31 липня 1943 року Вiйськовим 
трибуналом Пiвденно-Захiдного фронту розстрiл 
замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

ЛИТВИНОВ Микола Михайлович, 1876 р. 
народження, с. Миколаївка Бiлокуракинського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав за 
мiсцем народження, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 27 серпня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИТВИНОВ Микола Семенович, 1901 р. 
народження, с. Рогалик Мiллеровського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова.  Член ВКП(б) у 1926-1944 рр. 
Проживав у м. Луганську, третiй секретар 
Жовтневого райкому партiї. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 14 жовтня 1944 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1970 
роцi.    

ЛИТВИНОВ Микола Юхимович, 1909 р. 
народження, с. Коломийчиха Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, ремонтний робiтник зал.ст. Переїзна. 
Арештований 16 сiчня 1938 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 26 грудня 1939 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИТВИНОВ Митрофан Гнатович, 1887 р. 
народження, с. Андрiївка Чистякiвського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Софiївський Краснолуцької 
мiськради, тесляр шахти № 10. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 29 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛИТВИНОВ Митрофан Iванович, 1889 р. 
народження, с. Донцiвка Новопсковського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Донцiвцi, 
сторож к-пу "Комунар". Вiйськовим трибуналом 
Московського вiйськового округу, Росiйська 
Федерацiя, 7 вересня 1943 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛИТВИНОВ Олександр Йосипович, 1914 р. 
народження, м. Одеса, українець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Красний Луч, заступник бухгалтера 
артiлi "Червоний переможець". Арештований 3 
травня 1942 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 
етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 
19 серпня 1959 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

ЛИТВИНОВ Олександр Осипович, 1904 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, робiтник зал.ст. 
Луганськ. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 31 серпня 1932 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛИТВИНОВ Олександр Пантелiйович, 
1907 р. народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, робiтник 
борошномельного з-ду. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 17 листопада 1943 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.    
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ЛИТВИНОВ Олександр Пилипович, 1897 
р. народження, с. Голубiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, тваринник примiського господарства 
хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 15 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЛИТВИНОВ Олександр Федорович, 1892 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Мiстки Сватiвського р-
ну, бухгалтер млина. 7 травня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЛИТВИНОВ Олексiй Григорович, 1880 р. 
народження, с. Михайлiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, неписьменний. Проживав у м. 
Луганську, без певного мiсця роботи. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 11 травня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛИТВИНОВ Онуфрiй Григорович, 1910 р. 
народження, с. Степанiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Степанiвцi, бригадир об'єднаної тракторної бригади 
к-пiв "Радянське село" i "Тсоавiахiм". Арештований 
31 грудня 1941 року за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 31 березня 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ЛИТВИНОВ Пантелiй Гнатович, 1872 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, колгоспник к-пу 
"Перемога". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
25 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛИТВИНОВ Пантелiй Юхимович, 1895 р. 
народження, смт Хрустальне Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова.  Член 
ВКП(б) у 1931-1937 рр. Проживав у Хрустальному, 
голова к-пу "Хрустальний". Донецьким обласним 
судом 19-23 жовтня 1937 року засуджений до 25 р. 
позбавлення волi. Верховним судом УРСР 7 сiчня 
1956 року мiру покарання знижено до 18 р.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЛИТВИНОВ Петро Iванович, 1893 р. 
народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта середня. Проживав у м. 
Антрацитi, гiрничий технiк шахти № 8-9. Народним 
судом м. Красного Луча 29 червня 1933 року 
засуджений до 1 р. примусових робiт. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИТВИНОВ Петро Ларiонович, 1909 р. 
народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калмикiвцi, брукiвник Лисичанського 
мiськкомунгоспу. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 13 листопада 1943 року визнаний соцiально 
небезпечним елементом i засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛИТВИНОВ Петро Панасович, 1916 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта вища. 
Проживав у Ровеньках, директор пiонерського 
клубу. Арештований 3 травня 1943 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 19 травня 1943 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ЛИТВИНОВ Петро Тимофiйович, 1906 р. 
народження, с. Тарасiвка Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Кiровську, головний iнженер 
електромеханiчних майстерень тресту 
"Кiроввугiлля". Луганським обласним судом 21 
лютого 1949 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИТВИНОВ Пилип Борисович, 1879 р. 
народження, ст-ця Семикаракорська 
Константиновського р-ну Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Свердловську, тесляр будбюро № 6 
райконтори "Донбасжитлобуду". Арештований 21 
квiтня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 2 липня 1932 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИТВИНОВ Степан Євстигнiйович, 1890 р. 
народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Олександрiвка 
Свердловської мiськради, помiчник крiпильника 
шахти "Шварц". Арештований 21 квiтня 1932 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 липня 
1932 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИТВИНОВ Тимофiй Данилович, 1915 р. 
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, старшина 
Туапсинської вiйськово-морської бази. Вiйськовим 
трибуналом бази 2 жовтня 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИТВИНОВ Тит Григорович, 1897 р. 
народження, с. Гетманська Буда Климовського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1 
батальйону 360 стрiлецького полку 74 стрiлецької 
дивiзiї. До призову в армiю проживав у м. 
Петровське Краснолуцької мiськради. Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчно-Кавказького фронту 28 
серпня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

ЛИТВИНОВ Тихiн Андрiйович, 1913 р. 
народження, с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта середня.  На час арешту член 
ВКП(б). Вiйськовослужбовець, рядовий 260 
артилерiйського полку 17 артилерiйської бригади. 
Вiйськовим трибуналом 5 артилерiйської дивiзiї 13 
червня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1981 роцi.    

ЛИТВИНОВ Федiр Якович, 1920 р. 
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
командир вiддiлення 76 стрiлецького полку 27 
стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 5 
танкової армiї 15 квiтня 1943 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1998 роцi.    
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ЛИТВИНОВ Якiв Дмитрович, 1891 р. 
народження, с. Ковалiвка Сватiвського р-ну, 
українець. Проживав у Ковалiвцi, колгоспник к-пу 
iм. Пархоменка. Народним судом Сватiвського р-ну 
17 сiчня 1934 року засуджений до 8 м-цiв 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ЛИТВИНОВ Якiв Семенович, 1915 р. 
народження, смт Юр'ївка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий вiйськової частини 1984. Вiйськовим 
трибуналом 25 району авiацiйного базування 28 
жовтня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1966 роцi.    

ЛИТВИНОВА Анна Iванiвна, 1906 р. 
народження, с. Лiдовка, Новосибiрська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта н/середня. 
Проживала в м. Попасна, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 6 травня 1944 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ЛИТВИНОВА Анна Максимiвна, 1907 р. 
народження, с. Зацепiно, Курська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в 
с. Дякове Антрацитiвського р-ну, домогосподарка. 
Репресована двiчi. Арештована 6 грудня 1941 року 
за звинуваченням у зрадництвi. 15 грудня 1941 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнена. Вiйськовим трибуналом 34 
району авiацiйного базування 17 лютого 1942 року 
засуджена до розстрiлу. Страчена 16 березня 1942 
року. Реабiлiтована вiдповiдно у 1994 i 1992 роках. 

ЛИТВИНОВА Антонiна Вiкентiївна, 1904 р. 
народження, м. Лисичанськ, нiмкеня, освiта 
початкова. Проживала в м. Стахановi, штукатур 
шахтоуправлiння № 2. Особливою нарадою при 
МВС СРСР 27 березня 1946 року засуджена до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЛИТВИНОВА Ганна Григорiвна, 1903 р. 
народження, смт Юр'ївка Лутугинського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Юр'ївцi, 
учениця кравця райпобуткомбiнату. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 10 
листопада 1944 року засуджена до 15 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1955 роцi.    

ЛИТВИНОВА Єфросинiя Семенiвна, 1899 
р. народження, м. Миколаїв, росiянка, освiта 
середня. Проживала в м. Луганську, представник 
видавництва при ЦК КП(б)У. Арештована 11 липня 
1942 року за звинуваченням в антирадянських дiях. 
У зв'язку з воєнним станом етапована углиб країни. 
8 травня 1943 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1943 роцi.    

ЛИТВИНОВА Лариса Iванiвна, 1895 р. 
народження, м. Одеса, українка, освiта вища. 
Проживала в м. Рубiжне, завiдуюча хiрургiчним 
вiддiленням мiської лiкарнi. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 6 серпня 
1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1956 роцi.    

ЛИТВИНОВА Любов Олексiївна, 1925 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в Мiстках, 
прибиральниця дитсадка. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 17 листопада 1945 року засуджена до 
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЛИТВИНОВА Ольга Трохимiвна, 1906 р. 
народження, с. Алексєєвка, Воронезька обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в м. Алчевську, продавець магазину 
мiськхарчоторгу. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 19 березня 1944 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1991 роцi.    

ЛИТВИНЮК Василь Iванович, 1893 р. 
народження, м. Люблiн, Польща, поляк, освiта 
вища. Проживав у смт Бiловодськ, заступник 
директора по полiтчастинi Бiловодської МТС. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЛИТВИЩЕНКО Микола Леонтiйович, 
1880 р. народження, с. Городище Бiловодського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник з-ду № 60. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 12 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЛИТИНСЬКИЙ Iван Дмитрович, 1910 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiлолуцьку, коваль к-пу "Пам'ять Iллiча". 
Народним судом кол. Бiлолуцького р-ну 5 березня 
1934 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 4 
квiтня 1934 року Старобiльським окружним судом 
строк покарання знижено до 3 р.  Реабiлiтований у 
1995 роцi.    

ЛИТИНСЬКИЙ Олексiй Трифонович, 1880 
р. народження, освiта початкова. Проживав у с. 
Новоастраханське Старобiльського р-ну, машинiст 
Старобiльського механiчного з-ду. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 12 
березня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИТКЕВИЧ Єлизавета Овер'янiвна, 1909 
р. народження, с-ще Сонячне Антрацитiвського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала в с. 
Микитiвка Антрацитiвського р-ну, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 20 червня 1942 року засуджена до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ЛИТОВ Олександр Петрович, 1903 р. 
народження, смт Комiсарiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Комiсарiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 
березня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИТОВИНСЬКИЙ Якiв Максимович, 1903 
р. народження, с. Червона Поляна 
Антрацитiвського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Червонiй Полянi, не працював. 
Вiйськовим трибуналом 3 армiї 20 березня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    
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ЛИТОВЧЕНКО Анастасiя Павлiвна, 1905 
р. народження, с. Серебрянка Попаснянського р-ну 
(пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
українка, неписьменна. Проживала в с. Григорiвка 
Попаснянського р-ну (пiзнiше Артемiвського р-ну 
Донецької обл.), колгоспниця к-пу iм. Калiнiна. 
Арештована 7 липня 1942 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 
етапована углиб країни, де пiзнiше не виявлена. 10 
березня 1948 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1994 
роцi.   

ЛИТОВЧЕНКО Григорiй Антонович, 1896 
р. народження, с. Новомар'ївка Попаснянського р-
ну (пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новомар'ївцi, селянин-одноосiбник. 2 листопада 
1932 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд –  
звинувачувався у недонесеннi про iснування 
контрреволюцiйної органiзацiї. 5 сiчня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
пiдписку про невиїзд анульовано. Реабiлiтований у 
1933 роцi.    

ЛИТОВЧЕНКО Григорiй Антонович, 1905 
р. народження, с. Миколаївка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
зал.ст. Свiтланове Пiвнiчно-Донецької залiзницi, 
слюсар пункту технагляду. Арештований 20 квiтня 
1945 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 
23 червня 1945 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИТОВЧЕНКО Данило Гаврилович, 1909 
р. народження, с. Золотi Пруди Олександрiвського 
р-ну Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Врубiвка Попаснянського р-ну, 
муляр радгоспу "Врубiвка". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 3 квiтня 1943 року засуджений до 
7 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛИТОВЧЕНКО Дiонис Iванович, 1897 р. 
народження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Ниркове Попаснянського р-ну, бригадир 3-го 
околодку 12-ї дистанцiї служби колiї Пiвнiчно-
Донецької залiзницi. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 листопада 1937 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1945 
роцi.    

ЛИТОВЧЕНКО Єгор Трохимович, 1905 р. 
народження, с. Новомар'ївка Попаснянського р-ну 
(пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, селянин-одноосiбник. 2 листопада 
1932 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд –  
звинувачувався у приховуваннi злочину. 5 сiчня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, пiдписку про невиїзд анульовано.  
Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ЛИТОВЧЕНКО Микола Петрович, 1913 р. 
народження, с. Серебрянка Попаснянського р-ну 
(пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Серебрянцi, колгоспник к-пу iм. Куйбишева. 
Арештований 4 липня 1942 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним 
станом етапований углиб країни, де пiзнiше не 
виявлений. 19 вересня 1950 року справу припинено.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИТОВЧЕНКО Олександр Павлович, 1896 
р. народження, с. Глинськ Глинського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, бухгалтер з-ду iм. 
Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЛИТОВЧЕНКО Олексiй Васильович, 1905 
р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 592 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 203 стрiлецької дивiзiї 13 липня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛИТОВЧЕНКО Якiв Григорович, 1905 р. 
народження, с. Серебрянка Попаснянського р-ну 
(пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Серебрянцi, робiтник доломiтного з-ду зал.ст. Яма 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 3 липня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИТУС Юхим Михайлович, 1889 р. 
народження, с. Зачепилiвка Зачепилiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, вагар зал.ст. Красний 
Луч. Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 7 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЛИТЯГIН Iван Касянович, 1907 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Штерiвка Краснолуцької мiськради, вагонний 
майстер вагоноремонтного пункту зал.ст. Штерiвка. 
Арештований 1 травня 1938 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
24 сiчня 1939 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИФАРЕВ Iван Карпович, 1916 р. 
народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, 
молодший командир 709 гаубичного полку. 
Вiйськовим трибуналом 48 танкової дивiзiї 23 
серпня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ЛИФЕНКО Iлля Павлович, 1883 р. 
народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Тарасiвцi, 
бригадир ковальського цеху мiсцевого 
зернорадгоспу. Арештований 26 травня 1932 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 липня 
1932 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1932 роцi.    
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ЛИХАЦЬКИЙ Антон Сергiйович, 1914 р. 
народження, с. Донцiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий адмiнгоспчастини 172 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом 12 армiї 3 серпня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ЛИХАЧОВ Костянтин Гнатович, 1885 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Петрiвцi, коваль к-пу iм. Молотова. Донецьким 
обласним судом 28 сiчня 1938 року засуджений до 
6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ЛИХАЧОВ Семен Михайлович, 1885 р. 
народження, кол.с. Новодеркул Данилiвської 
сiльради Бiловодського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, 
селянин-одноосiбник. Надзвичайною "трiйкою" 2 
кавалерiйської дивiзiї 25 лютого 1921 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

ЛИХАЧОВ Стефан Давидович, 1910 р. 
народження, с. Бараново Ястребовського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
муляр Краснолуцького будбюро. Донецьким 
мiжрайсудом 9 червня 1931 року засуджений до 1 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.    

ЛИХВАР Iван Павлович, 1925 р. 
народження, с. Ометинцi Ситковецького р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, 
вагонник шахти "Бiлянка". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ МВС Київського вiйськового округу 24-26 
листопада 1948 року засуджений до 25 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЛИХИДЧЕНКО Ганна Якiвна, 1913 р. 
народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Луганську, возiй магазину мiськхарчоторгу. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 7 вересня 1944 року засуджена до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ЛИХИЙ Микола Васильович, 1924 р. 
народження, с. Березiвське Попаснянського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у 
Березiвському, прибиральник породи шахти № 10-
11. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 23 квiтня 1943 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1955 роцi.    

ЛИХНИЦЬКИЙ Михайло Петрович, 1892 
р. народження, смт Бiловодськ, українець.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, 
завiдуючий складом № 619 Луганської шляхової 
дiльницi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИХО Панас Мусiйович, 1908 р. 
народження, с. Пiдпилип'я Кам'янець-Подiльського 
р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, робiтник з-ду 
"Донсода". Репресований двiчi. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 8 квiтня 1932 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. 15 сiчня 1938 року 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований в обох справах у 1989 
роцi.    

ЛИХОВЕЦЬКИЙ Микола Iванович, 1907 р. 
народження, м. Одеса, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, паровозний машинiст депо 
Попасна. Арештований 12 сiчня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 липня 
1938 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1938 роцi.    

ЛИХОЛIТОВ Iван Тихонович, 1899 р. 
народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Антрацитi, вантажник шахти № 1-1-бiс. 
Донецьким обласним судом 13 жовтня 1936 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛИХОЛIТОВ Петро Тихонович, 1907 р. 
народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Антрацитi, вантажник шахти № 1-1-бiс. 
Донецьким обласним судом 13 жовтня 1936 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛИХОТА Серафим Андрiйович, 1913 р. 
народження, с. Iллiрiя Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Iллiрiї, не 
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 30 листопада 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ЛИХОШЕРСТ Гаврило Павлович, 1902 р. 
народження, с. Добрянка Вiльшанського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Перевальську, вантажник шахти iм. 
Паризької комуни. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛИЦОЄВ Iван Никифорович, 1899 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, робiтник 
фабрики "Маспошиття". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 22 квiтня 1942 року засуджений до 7 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛИЦОЄВ Iлля Олександрович, 1893 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, слюсар з-ду iм. 
Будьонного. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 15 грудня 1944 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ЛИЦОЄВА Вiра Миколаївна, 1924 р. 
народження, м. Луганськ, українка, освiта середня. 
Проживала в Луганську, завiдуюча дiловодством 
мiської колегiї адвокатiв. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ МВС Луганської обл. 13 сiчня 1947 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1954 роцi.    
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ЛИЧАНИЙ Влас Несторович, 1906 р. 
народження, смт Ящикове Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Селезнiвка Перевальського р-ну, крiпильник шахти 
№ 9. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

ЛИЧАНИЙ Йосип Кiндратович, 1882 р. 
народження, смт Ящикове Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Ящиковому, колгоспник к-пу iм. Фрунзе. 
Вiйськовим трибуналом Алчевського гарнiзону 26 
лютого 1942 року засуджений до розстрiлу. 15 
березня 1942 року Вiйськовим трибуналом 
Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИЧАНИЙ Михайло Степанович, 1888 р. 
народження, смт Ящикове Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Ящиковому, бетонник шахти № 8-2. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 24 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ЛИЧКО Наталiя Кузьмiвна, 1902 р. 
народження, с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Кабичiвцi, 
колгоспниця к-пу "12 рокiв Жовтня". Арештована 2 
травня 1943 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 31 липня 1943 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1995 роцi.    

ЛИЧКО Петро Iванович, 1907 р. 
народження, с. Лиман Другий Решетилiвського р-
ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Новоселiвка Слов'яносербського р-
ну, помiчник машинiста депо Сентянiвка. Лiнiйним 
судом Північно-Донецької залiзницi 30 березня 
1937 року засуджений до 4 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1967 роцi.    

ЛИЧМАН Василь Дмитрович, 1912 р. 
народження, с. Манькiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Манькiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 17 травня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 
вересня 1932 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛИЧМАН Вiктор Родiонович, 1906 р. 
народження, м. Стаханов, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, командир 
вiддiлення 898 артилерiйського полку 335 
стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 
П'ятигорського гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 7 
квiтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

ЛИЧМАН Володимир Iванович, 1885 р. 
народження, с. Манькiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Манькiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 19 березня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЛИЧМАН Григорiй Якович, 1903 р. 
народження, с. Манькiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав на кол.х. 
Вовчий, Бiлокуракинський р-н, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 квiтня 1930 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛИЧМАН Iван Кирилович, 1902 р. 
народження, с. Манькiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, робiтник шахти iм. Войкова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЛИЧМАН Микита Стефанович, 1910 р. 
народження, с. Танюшiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Танюшiвцi, тракторист Бiлолуцької МТС. 
Луганським обласним судом 9 сiчня 1948 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛИЧМАН Наталiя Сергiївна, 1901 р. 
народження, с. Манькiвка Сватiвського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в Манькiвцi, 
селянка-одноосiбниця. Арештована 24 сiчня 1933 
року за звинуваченням у контрреволюцiйному 
саботажi. 16 березня 1933 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЛИЧМАН Степан Семенович, 1913 р. 
народження, с. Орданiвка Диканського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, не працював. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 29 сiчня 
1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.    

ЛИЧОВ Микита Капiтонович, 1905 р. 
народження, с. Тарасовичi Климовицького р-ну 
Гомельської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта 
початкова. Проживав у м. Перевальську, слюсар 
служби механiзацiї шахти № 25. Донецьким 
обласним судом 9 вересня 1933 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

ЛИШАФ Антон Вiкторович, 1890 р. 
народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Євсузi, 
колгоспник к-пу "Бiльшовик". Вiйськовим 
трибуналом 3 армiї 21 серпня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛИШИН Андрiй Михайлович, 1904 р. 
народження, с. Василiвка Софiївського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Стахановi, завуч СШ № 3. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЛИШКО Стефан Андрiйович, 1896 р. 
народження, Чехословаччина, словак, освiта вища. 
Проживав у с. Переможне Лутугинського р-ну, 
директор неповної середньої школи. Донецьким 
обласним судом 3 травня 1939 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1957 роцi.    
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ЛIБАХ Макс Юлiсович, 1899 р. народження, 
м. Ерфурт, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, фуражир шахти iм. 
Iллiча. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛIБЕЛЬТ Вiльгельм Самiйлович, 1869 р. 
народження, Польща, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Тимонове Троїцького р-ну, не 
працював. Донецьким обласним судом 20 квiтня 
1937 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЛIБЕЛЬТ Едуард Вiльгельмович, 1897 р. 
народження, х. Рудкiвський, Пулинський р-н 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Тимонове Троїцького р-ну, робiтник 
Тимонiвської МТС. Донецьким обласним судом 17-
19 квiтня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЛIБЕЛЬТ Ейтан Давидович, 1895 р. 
народження, Мархлевський р-н Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Вiвчарове 
Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. Яковлєва. 
Донецьким обласним судом 4 березня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ЛIБЕЛЬТ Леопольд Вiльгельмович, 1896 р. 
народження, х. Рудкiвський, Пулинський р-н 
Київської обл., нiмець, освiта н/середня. Проживав 
у м. Старобiльську, завiдуючий гаражем 10-ї 
буддiльницi залiзницi Москва-Донбас. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 8 
березня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 4 травня 1937 року. Реабiлiтований у 
1966 роцi.    

ЛIБЕЛЬТ (ЛЕЙБЕЛЬТ) Людвiг Карлович, 
1884 р. народження, х. Рудкiвський, Пулинський р-
н Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Ями Троїцького р-ну, колгоспник к-
пу iм. Крупської. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛIБЕЛЬТ (ЛIБЕРТ) Роберт Готфрiдович, 
1892 р. народження, с. Мусiївка Новоград-
Волинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Олександрiвка Станично-
Луганського р-ну, колгоспник к-пу "Бiльшовик". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.    

ЛIБЕРЗОН Едуард Карлович, 1900 р. 
народження, м. Вольськ Саратовської обл., 
Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, начальник вiддiлу 
постачзбуту з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛIБЕРТ Франц Христофорович, 1894 р. 
народження, Латвiя, латиш, освiта початкова. 
Проживав у м. Рубiжне, бухгалтер фiнсектора 
хiмкомбiнату. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 14 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1963 роцi.    

ЛIВАНДОВСЬКИЙ Леонтiй Нарбiтович, 
1903 р. народження, с. Болярка Червоноармiйського 
р-ну Київської обл., поляк, неписьменний. 
Проживав у с. Тарасiвка Троїцького р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Ворошилова. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 24 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛIВКIНД Григорiй Файвелович, 1903 р. 
народження, смт Лоєв Рєчицького р-ну Мiнської 
обл., Бiлорусь, єврей, освiта середня.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Ровеньки, 
секретар редакцiї газети "Вперед". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 26 жовтня 1936 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛIДНЬОВ Петро Демидович, 1901 р. 
народження, с. Олександрiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в 
Олександрiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Арештований 15 квiтня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 червня 
1932 року справу припинено за недостатнiстю 
даних для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. 15 листопада 1937 року "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 
i 1965 роках.   

ЛIЄНКО Андрiй Дмитрович, 1883 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi, 
робiтник артiлi "Вiльна праця". Репресований двiчi. 
Арештований 23 сiчня 1943 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 22 жовтня 
1943 року виправданий Вiйськовим трибуналом 
Луганського гарнiзону, з-пiд варти звiльнений. 23 
сiчня 1945 року арештований за тим же 
звинуваченням. 20 квiтня 1945 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1943 i 1994 роках. 

ЛIЄНКО Василь Денисович, 1886 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi, 
десятник шахти iм. Будьонного. Донецьким 
обласним судом 26 сiчня 1936 року засуджений до 
4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛIЄНКО Дмитро Омелянович, 1913 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м. Лутугине, 
конструктор з-ду iм. Чубаря. Донецьким обласним 
судом 29 липня 1935 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛIЄНКО Iван Федорович, 1910 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi, 
не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
29 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛIЄНКО Федiр Денисович, 1892 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi, 
крiпильник шахти iм. Будьонного. Донецьким 
обласним судом 26 сiчня 1936 року засуджений до 
4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЛIКIН Iван Iллiч, 1884 р. народження, 
Конишевський р-н Курської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, начальник будцеху з-ду iм. Артема. 
Спецколегiєю Донецького обласного суду 25 
жовтня 1936 року засуджений до 4 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ЛIНД Гiльда Еммануїлiвна, 1909 р. 
народження, к. № 1 Сахновщинського р-ну 
Полтавської обл., нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в м. Зоринську Перевальського р-ну, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом 
Луганського гарнiзону 9 березня 1942 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1992 роцi.    

ЛIНД Едуард Альбiнович, 1913 р. 
народження, Днiпропетровська обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, не 
працював. Донецьким обласним судом 8 лютого 
1939 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛIНЕВИЧ Анна Миколаївна, 1889 р. 
народження, с. Забрiддя Черняхiвського р-ну 
Київської обл., полька, освiта початкова. 
Проживала в с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
колгоспниця к-пу iм. Ворошилова. Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ЛIНЕВИЧ Станiслав Йосипович, 1915 р. 
народження, к. Антонiвка Баришiвського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Верхня Покровка Старобiльського р-ну, робiтник 
дослiдного поля. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ЛIНК Альберт Вiльгельмович, 1912 р. 
народження, с. Садки Житомирського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Лозне Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Ленiна. Донецьким обласним судом 17-19 квiтня 
1937 року засуджений до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЛIНК Едгард Юлiсович, 1913 р. 
народження, с. Ємiльчине Ємiльчинського р-ну 
Вiнницької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, 
коваль-приватник. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛIНК Едуард Юлiанович, 1900 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, майстер з-ду 
"Пролетар". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
9 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЛIНК Рудольф Августович, 1896 р. 
народження, с. Садки Житомирського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Тарасiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. 
XVII партз'їзду. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

ЛIНКЕВИЧ Антон Адольфович, 1914 р. 
народження, с. Сторониче Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, кравець к-пу 
"Нове життя". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛIНКЕВИЧ Iван Адольфович, 1902 р. 
народження, с. Сторониче Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Євсуг Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Ленiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 
серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛIНКЕВИЧ Йосип Адольфович, 1904 р. 
народження, с. Сторониче Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Євсуг Бiловодського р-ну, тесляр к-пу 
"Бiльшовик". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
19 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛIНКЕВИЧ Казимир Адольфович, 1909 р. 
народження, с. Сторониче Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Євсуг Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
20 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЛIНКЕВИЧ Петро Миколайович, 1883 р. 
народження, Польща, литовець, освiта початкова. 
Проживав у м. Рубiжне, оглядач вагонiв зал.ст. 
Рубiжне. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 22 лютого 1931 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України умовно. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЛIНКЕВИЧ Франц Адольфович, 1917 р. 
народження, с. Сторониче Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-
пу "Нове життя". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 14 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЛIНКОВ Мирон Iллiч, 1887 р. народження, 
Болгарiя, болгарин, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, городник радгоспу "Сталiнський 
вибiй". Донецьким обласним судом 29 серпня 1939 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 20 
листопада 1939 року Верховним судом УРСР вирок 
скасовано, справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.    

ЛIНОК Бронiслав Станiславович, 1910 р. 
народження, с. Сiльце Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Вiльне Станично-Луганського р-ну, колгоспник 
к-пу "Червоний хлiбороб". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЛIНОК Володимир (Владислав) Карлович, 
1888 р. народження, с. Сiльце Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Вiльне Станично-Луганського р-ну, комiрник к-
пу "Червоний хлiбороб". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1971 роцi.    
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ЛIНОК Едвард Цезарович, 1909 р. 
народження, с. Сiльце Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Валуйське Станично-Луганського р-ну, 
колгоспник к-пу "Свiй труд". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 24 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛIНОК Iван Антонович, 1896 р. 
народження, с. Сiльце Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Дякове Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Тимченка. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1970 роцi.    

ЛIНОК Iван Карлович, 1904 р. народження, 
с. Сiльце Славутського р-ну Вiнницької обл., поляк, 
освiта початкова. Проживав у смт Нагольно-
Тарасiвка Ровенькiвської мiськради, возiй-
приватник. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛIНОК Iван Станiславович, 1911 р. 
народження, с. Сiльце Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Дякове Антрацитiвського р-ну, возiй-
приватник. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1983 роцi.    

ЛIНОК Йосип Владиславович, 1917 р. 
народження, с. Сiльце Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м. Ровеньки, рахiвник шахти № 2-3. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 14 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛIНОК Йосип Карлович, 1891 р. 
народження, с. Сiльце Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Вiльне Станично-Луганського р-ну, колгоспник 
к-пу "Червоний хлiбороб". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 24 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛIНОК Станiслав Iванович, 1881 р. 
народження, с. Сiльце Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м. Ровеньки, возiй-приватник. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛIНТНЕР Вiльгельм Вiльгельмович, 1896 
р. народження, с. Владин Мархлевського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Вiвчарове Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Шевченка. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 12 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛIПОЦI (ЛIПАЦI) Стефан Йосифович, 
1895 р. народження, Румунiя, угорець, освiта 
початкова. Проживав у м. Брянка, робiтник шахти 
№ 12. Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 9 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛIПСЬКИЙ Вацлав (Василь) Йосипович, 
1896 р. народження, с. Сiльце Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у кол.с. Зелененьке Ребрикiвської сiльради 
Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу "Красний 
Луч". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1970 роцi.    

ЛIПСЬКИЙ Володимир (Владислав) 
Йосипович, 1894 р. народження, с. Сiльце 
Славутського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Верхньогарасимiвка 
Краснодонського р-ну, завгосп к-пу iм. Блюхера. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 16 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1970 роцi.    

ЛIПСЬКИЙ Карл Антонович, 1894 р. 
народження, с. Сiльце Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у кол.с. Зелененьке Ребрикiвської сiльради 
Антрацитiвського р-ну, конюх к-пу "Красний Луч". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1970 роцi.    

ЛIСЕЦЬКИЙ Людвiг Владиславович, 1907 
р. народження, с. Бiлотин Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Соснiвка Новопсковського р-ну, колгоспник к-
пу iм. Шмiдта. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЛIСИЦЬКИЙ Аполлiнарiй Миколайович, 
1898 р. народження, с. Кошилiвка Пулинського р-
ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Тернiвка Маркiвського р-ну, 
колгоспник к-пу "Червоний бойовик". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 
року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ЛIСИЦЬКИЙ Йосип Йосипович, 1896 р. 
народження, к. Флорiвка, Київська обл., поляк, 
освiта початкова. Проживав у с. Просяне 
Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Червона 
зiрка". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛIСИЦЬКИЙ Станiслав Йосипович, 1873 
р. народження, с. Iванiвка Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник 
к-пу "Промiнь соцiалiзму". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 24 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛIСНЕВИЧ Петро Iванович, 1900 р. 
народження, с. Малий Лазучин Базалiйського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, 
робiтник Великочернiгiвської МТС. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 
роцi.    
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ЛIСНЕВСЬКИЙ Вiктор Iсайович, 1900 р. 
народження, м. Миколаїв, єврей, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, заступник начальника 
полiтвiддiлу зал.ст. Попасна. Арештований 24 
грудня 1937 року за звинуваченням у 
приналежностi до правотроцькiстської шкiдницької 
органiзацiї. 26 вересня 1939 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу.  Реабiлiтований у 1995 роцi.   

ЛIСНЕВСЬКИЙ Йосип Миколайович, 1872 
р. народження, с. Немиринцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу 
"Нове життя". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
22 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛIСНЕВСЬКИЙ (ЛЕСНЕВСЬКИЙ) Йосип 
Пилипович (Теофiлович), 1907 р. народження, с. 
Немиринцi Городоцького р-ну Вiнницької обл., 
поляк, освiта початкова. Проживав у с. Чабанiвка 
Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу "Країна 
Рад". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛIСНИКОВ Олексiй Iванович, 1911 р. 
народження, Київська обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Родакове 
Слов'яносербського р-ну, без певних занять. 
Арештований 15 березня 1946 року за 
звинуваченням у службi в полiцiї пiд час окупацiї. 
11 вересня 1946 року виправданий Вiйськовим 
трибуналом вiйськ МВС Луганської обл.  
Реабiлiтований у 1946 роцi.    

ЛIСНИЧЕНКО Африкан Петрович, 1882 р. 
народження, с. Танюшiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
радгоспу iм. XVI партз'їзду, робiтник радгоспу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛIСНИЧИЙ Георгiй Степанович, 1898 р. 
народження, с. Новомиколаївка Софiївського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Старобiльську, старший бухгалтер 
окружного комiтету Червоного Хреста. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛIСНИЧИЙ Омелян Степанович, 1893 р. 
народження, с. Рiвне, Одеська обл., українець, 
освiта початкова.  Член ВКП(б) у 1917-1938 рр. 
Проживав у м. Старобiльську, голова 
Старобiльського окрвиконкому. Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР 5 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу i того ж дня 
страчений. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ЛIСНЯК Андрiян Iванович, 1895 р. 
народження, смт Юр'ївка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, бухгалтер м'ясокомбінату. 
Арештований 26 жовтня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 31 жовтня 
1942 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛIСНЯК Iван Леонтiйович, 1907 р. 
народження, с. Муратове Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 156 стрiлецького загону збройної охорони 
ДПУ. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 
2 липня 1932 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi умовно. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛIСНЯК Олексiй Степанович, 1922 р. 
народження, с. Юр'ївка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
командир вiддiлення 342 артилерiйського полку 
протиповiтряної оборони. Вiйськовим трибуналом 
65 армiї 10 грудня 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.   

ЛIСНЯК Панас Мартинович, 1896 р. 
народження, с. Шандрiвка Павлоградського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, заступник 
начальника 2-ї дiльницi лiнiйно-транспортного 
облуправлiння зв'язку. Арештований 20 червня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 24 вересня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛIСНЯК Прокiп Iванович, 1892 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. 
Проживав у м. Кремiнна, бухгалтер фабрики 
музичних iнструментiв. Вiйськовим трибуналом 28 
району авiацiйного базування 20 березня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 6 травня 1942 
року. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛIСОВЕНКО Василь Дмитрович, 1913 р. 
народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, 
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий окремого мiнометного батальйону. 
Вiйськовим трибуналом 142 окремої стрiлецької 
бригади 6 червня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ЛIСОВЕНКО Дмитро Олексiйович, 1903 р. 
народження, с. Старi Валки Валкiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у кол.с. Круте Пiдгорiвської сiльради 
Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Димитрова. 3 липня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 
вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛIСОВЕНКО Iван Романович, 1870 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Станично-
Луганському, селянин-одноосiбник. Арештований 
21 квiтня 1920 року як такий, що служив у бiлiй 
армiї. 2 червня 1920 року справу припинено. 
Реабiлiтований у 1920 роцi.    

ЛIСОВЕНКО Кузьма Iванович, 1897 р. 
народження, смт Комишуваха Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Комишувасi, секретар селищної Ради. Вiйськовим 
трибуналом 261 стрiлецької дивiзiї 8 сiчня 1942 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 17 
сiчня 1942 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.    
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ЛIСОВЕНКО Леонтiй Iванович, 1875 р. 
народження, с. Нижнiй Мiнченок Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Артема Станично-Луганського р-ну, 
лимар радгоспу iм. Артема. Репресований двiчi. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 3 березня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Звiльнений 10 лютого 1943 року. 
4 липня 1944 року Вiйськовим трибуналом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi засуджений до 6 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 
i 1991 роках.   

ЛIСОВЕНКОВ Георгiй Антонович, 1907 р. 
народження, с. Золотарiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 239 стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 31 армiї 29 жовтня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛIСОВИЙ Данило Андрiйович, 1919 р. 
народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Лисичанську, школяр. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 29 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛIСОВИЙ Сергiй Матвiйович, 1926 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, не працював. 
Арештований 5 березня 1943 року за 
звинуваченням у причетностi до агентури 
нiмецьких розвiдорганiв. 4 жовтня 1944 року 
справу припинено за смертю звинувачуваного. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛIСОВСЬКА Анна Степанiвна, 1889 р. 
народження, м. Кременчук Полтавської обл., 
росiянка, освiта середня. Проживала в м. 
Луганську, викладач СШ № 25. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 3 березня 
1942 року засуджена до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЛIСОВСЬКИЙ Володимир Андрiйович, 
1887 р. народження, м. Кореличi Новогрудського р-
ну Мiнської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у м. Луганську, черговий по роз’їзду 20-й кiлометр. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 5 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 22 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛIСОВСЬКИЙ Генельф (Генрiх) 
Тимофiйович, 1895 р. народження, с. Любарська 
Гута Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, 
освiта початкова. Проживав у с. Новочервоне 
Троїцького р-ну, рахiвник Лисичанського з-ду 
"Донсода". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ЛIСОВСЬКИЙ Йосип Антонович, 1903 р. 
народження, с. Любарська Гута Мархлевського р-
ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Новочервоне Троїцького р-ну, 
колгоспник к-пу "Перемога". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 26 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1967 
роцi.    

ЛIСОВСЬКИЙ Кузьма Стефанович, 1906 р. 
народження, Шепетiвський р-н Вiнницької обл., 
поляк, освiта початкова. Проживав у с. Лимарiвка 
Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "Авангард". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу.   
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛIСОВСЬКИЙ Фаустiн Леонович, 1903 р. 
народження, с. Любарська Гута Мархлевського р-
ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, майстер-склодув 
склозаводу. Донецьким обласним судом 4 лютого 
1939 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛIСОВСЬКИЙ Фаустiн Михайлович, 1902 
р. народження, с. Любарська Гута Мархлевського 
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Новочервоне Троїцького р-ну, 
рахiвник к-пу iм. Калiнiна. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 24 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛIСТАРIН Iван Тарасович, 1909 р. 
народження, м. Алчевськ, росiянин, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
в Алчевську, майстер прокатного цеху з-ду iм. 
Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛIТАУ Анна Володимирiвна, 1909 р. 
народження, Марiупольський р-н 
Днiпропетровської обл., нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в м. Попасна, кравчиня артiлi 
"Сталiнська п'ятирiчка". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 21 листопада 1942 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1964 роцi.    

ЛIТАУ Венiамiн Фрiдрiхович, 1890(1901) р. 
народження, к. Йосипiвка Карломарксiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, робiтник сiльгоспбази 
вiддiлу робiтничого постачання зал.ст. Попасна. 
Репресований двічі. Арештований 17 грудня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 31 
сiчня 1934 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Спецколегією Донецького обласного 
суду 30 січня 1937 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волі. Реабiлiтований відповідно у 1995 
і 1990 роках.    

ЛIТАУ Вiльгельм Фрiдрiхович, 1891 р. 
народження, к. Весела Синельникiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта вища. 
Проживав у м. Красний Луч, секретар техвiддiлу 
рудоремонтного з-ду. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 20 лютого 1934 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛIТАУ Герман Теодорович, 1915 р. 
народження, к. Марiєнфельд Синельникiвського р-
ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Попасна, вантажник 
зал.ст. Попасна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 21 лютого 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЛIТАУ Елеонора Олександрiвна, 1891 
(1899) р. народження, с. Юзефiвка 
Днiпропетровського р-ну Днiпропетровської обл., 
нiмкеня, освiта початкова. Проживала в с. 
Новоолександрiвка Попаснянського р-ну, 
колгоспниця к-пу "Прогрес". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року засуджена 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1989 
роцi.    

ЛIТАУ Єгор Єгорович, 1896 р. народження, 
с. Переможне Новоайдарського р-ну, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Першозванiвка 
Лутугинського р-ну, тесляр к-пу iм. Р. Люксембург. 
Луганським обласним судом 15 липня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛIТАУ Єлизавета Iванiвна, 1902 р. 
народження, с. Єлисаветпiль Синельникiвського р-
ну Днiпропетровської обл., нiмкеня, освiта 
початкова. Проживала в м. Ровеньки, колгоспниця 
к-пу iм. ХVI партз'їзду. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджена до 
8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ЛIТАУ Iван Єгорович, 1892 р. народження, 
с. Переможне Новоайдарського р-ну, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Першозванiвка 
Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу iм. Р. 
Люксембург. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛIТАУ Iван Фрiдрiхович, 1913 р. 
народження, с. Олександрiвка, Днiпропетровська 
обл., українець, освiта вища. Проживав у м. 
Попасна, шкiльний учитель. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 22 лютого 1938 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ЛIТАУ Iван Якович, 1870 р. народження, к. 
Йосипiвка Магдалинiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав 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.    

ЛIТАУ Карл Єгорович, 1903 р. народження, 
с. Штормове Новоайдарського р-ну, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Першозванiвка 
Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу iм. Р. 
Люксембург. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛIТАУ (ЛIТАУР) Климент Якович, 1925 р. 
народження, с-ще Козакiвка Антрацитiвського р-
ну, нiмець, освiта початкова. Проживав у Козакiвцi, 
колгоспник к-пу "Роте Фане". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛIТАУ Олександр Фрiдрiхович, 1885 р. 
народження, к. Марiєнфельд Синельникiвського р-
ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Красний Луч, кранiвник 
рудоремонтного з-ду. Постановою "трiйки" при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 лютого 1934 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ЛIТАУ Омелян Якович, 1912 р. народження, 
с. Олександропiлля Попаснянського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав в Олександропiллi, 
шофер к-пу "Прогрес". Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 14 жовтня 
1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЛIТАУ Федiр Олександрович, 1904 р. 
народження, к. Лiзабетталь, Днiпропетровська обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, боєць гiрничорятувальної станцiї. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 31 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ЛIТАУ Фрiдрiх Фрiдрiхович, 1887 р. 
народження, к. Марiєнфельд Синельникiвського р-
ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Красний Луч, табельник 
рудоремонтного з-ду. Постановою "трiйки" при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 лютого 1934 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ЛIТАУ Якiв Iванович, 1906 р. народження, 
к. Юзефiвка, Днiпропетровська обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Олександропiлля 
Попаснянського р-ну, колгоспник к-пу "Прогрес". 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

ЛIТАУ Якiв Якович, 1885 р. народження, с. 
Йосипiвка Магдалинiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Олександропiлля Попаснянського р-
ну, голова к-пу "Прогрес". Донецьким обласним 
судом 26 червня 1937 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛIТАУЕР (ЛIТАВЕР, ЛIТАУР) Iван 
Якович, 1903 р. народження, Днiпропетровська 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Козакiвка Антрацитiвського р-ну, ремонтний 
робiтник зал.ст. Ковпакове. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 4 березня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛIТАУЕР Йосип Пилипович, 1886 р. 
народження, к. Гейдельберг, Днiпропетровська 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Козакiвка Антрацитiвського р-ну, землемiр к-пу 
"Роте Фане". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
2 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЛIТАУЕР Рейнгольд Йосипович, 1918 р. 
народження, с-ще Козакiвка Антрацитiвського р-
ну, нiмець, освiта початкова. Проживав у Козакiвцi, 
тракторист к-пу "Роте Фане". Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ЛIТАУЕР Рейнгольд Якович, 1906 р. 
народження, к. № 3 Червоноармiйського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Козакiвка Антрацитiвського р-ну, 
помiчник машинiста паровоза транспортної служби 
тресту "Донбасантрацит". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 19 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 
роцi.    

ЛIТАУЕР Розiна Мартинiвна, 1893 р. 
народження, к. Куца, Днiпропетровська обл., 
нiмкеня, освiта початкова. Проживала в с-щi 
Козакiвка Антрацитiвського р-ну, не працювала. 
Арештована 21 листопада 1937 року як дружина 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 15 березня 1938 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 
1994 роцi.    

ЛIТАУЕР Якiв Пилипович, 1879 (1881) р. 
народження, к. Гейдельберг, Днiпропетровська 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Козакiвка Антрацитiвського р-ну, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 3 лютого 1930 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 7 
вересня 1937 року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1963 i 1989 роках. 

ЛIТIНСЬКИЙ Станiслав Панасович, 1910 
р. народження, с. Немиринцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-
пу iм. Фрунзе. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛIТКЕ Вiльгельм Якович, 1904 р. 
народження, к. № 11 Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Ленiнське Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу 
"Нойес Лебен". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛIТКЕ Герман Готлiбович, 1890 р. 
народження, Пулинський р-н Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Мiстки 
Сватiвського р-ну, столяр на спорудженнi будинку 
райвиконкому. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1974 роцi.    

ЛIТКЕ Густав Християнович, 1896 р. 
народження, к. Мар'янiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Лiсна Поляна Маркiвського р-ну, робiтник 
радгоспу "Старобiльський". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛIТКЕ Едмунд Християнович, 1894 р. 
народження, к. Мар'янiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Лiсна Поляна Маркiвського р-ну, робiтник 
радгоспу "Старобiльський". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛIТКЕ Едуард Юлiсович, 1916 р. 
народження, х. Рудкiвський, Мархлевський р-н 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Ями Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Крупської. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 12 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЛIТКЕ Микола Iванович, 1903 р. 
народження, м. Петровське Краснолуцької 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Петровському, бригадир 10-ї дистанцiї колiї 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 2 березня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЛIТКЕ Рейнгольд Фрiдрiхович, 1899 р. 
народження, х. Рудкiвський, Мархлевський р-н 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Тимонове Троїцького р-ну, бухгалтер 
Тимонiвського сiльпо. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛIТКЕ Сатурнiна (Софiя) Йосипiвна, 1885 
р. народження, Польща, полька, освiта початкова. 
Проживала в м. Луганську, прибиральниця 
енергобюро з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Репресована двiчi. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 4 сiчня 1938 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. 15 липня 1939 року УНКВС по 
Луганськiй обл. вирок скасовано, справу 
припинено, з ув'язнення звiльнена. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 29 
грудня 1944 року засуджена до 15 р. позбавлення 
волi. 28 жовтня 1953 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР строк покарання знижено 
до 9 р. Реабiлiтована вiдповiдно у 1939 i 1956 
роках.   

ЛIТКЕ Фрiдрiх Якович, 1901 р. народження, 
с. Мирське Марiупольського р-ну Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Ленiнське 
Лутугинського р-ну, конюх к-пу "Нойес Лебен". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛIТКЕ Юлiус Фрiдрiхович, 1886 р. 
народження, х. Рудкiвський, Мархлевський р-н 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Ями Троїцького р-ну, сторож к-пу iм. 
Крупської. Донецьким обласним судом 20 квiтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1964 роцi.    

ЛIФЕЛЬД Емiль Робертович, 1894 р. 
народження, к. Лиски Володарського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Троїцьке, колгоспник к-пу "КIМ". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЛIФКЕ Арнольд Августович, 1910 р. 
народження, х. Добрянiвка, Баранiвський р-н 
Київської обл., нiмець, неписьменний. Проживав у 
с. Красне Поле Маркiвського р-ну, робiтник 
радгоспу "Айдар". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 16 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1967 роцi.    

ЛIХТАРОВИЧ Костянтин Павлович, 1896 
р. народження, с. Студенки Смолевицького р-ну 
Мiнської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у смт 
Успенка Лутугинського р-ну, робiтник з-ду № 12. 
Донецьким обласним судом 28 липня 1938 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛIЦКЕНДОРФ (ЛЮЦКЕНДОРФ) 
Фердiнанд Фрiдрiхович, 1885 (1887) р. 
народження, к. Весела, Днiпропетровська обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi Азарiвка 
Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Репресований тричi. Постановою Колегiї ОДПУ вiд 
23 лютого 1930 року заборонено на 3 р. 
проживання у Москвi, Ленiнградськiй обл., Українi, 
Дагестанi. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 25 лютого 1934 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у всiх справах у 
1989 роцi.  

ЛIЩИНА-МАРТИНЕНКО Iван Iванович, 
1883 р. народження, с. Федорiвка Кобеляцького р-
ну Полтавської обл., українець, освiта вища. 
Проживав у м. Луганську, викладач педагогiчного 
iнституту. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 14 лютого 1930 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛОБ Калiстрат Терентiйович, 1887 р. 
народження, х. Семиротiвка, Лебединський р-н 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацитi, вантажник шахти № 8-9. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 14 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1969 роцi.    

ЛОБАНОВ Iван Васильович, 1889 р. 
народження, с. Вознесенське, Тамбовська губернiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, слюсар металургiйного з-ду iм. 
Ворошилова. Репресований двiчi. Постановою 
Президiї ВЧК вiд 3 жовтня 1921 року висланий за 
межi України до особливого розпорядження. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1992 i 1961 роках.   

ЛОБАНОВ Лаврентiй Стефанович, 1895 р. 
народження, с. Комишне Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. 
Вiльне Станично-Луганського р-ну, табельник 
артiлi "Червоний хлiбороб". Арештований 28 
лютого 1933 року за звинуваченням у 
контрреволюцiйному саботажi. 5 квiтня 1933 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛОБАНОВ Семен Iванович, 1903 р. 
народження, м. Красний Луч, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, молодший 
сержант 104 вiйськово-шляхового загону 20 
вiйськово-шляхового управлiння. Вiйськовим 
трибуналом 13 армiї 23 грудня 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЛОБАНОВА-СУРНIНА Ольга 
Максимiвна, 1926 р. народження, смт Нижнiй 
Нагольчик Антрацитiвського р-ну, росiянка, освiта 
н/середня. Проживала в м. Луганську, 
домогосподарка. Луганським обласним судом 28 
листопада 1949 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. 8 сiчня 1955 року Верховним 
судом УРСР мiру покарання знижено до 5 р. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.   

ЛОБАТ Андрiй Андрiйович, 1887 р. 
народження, м. Будапешт, Угорщина, угорець, 
освiта початкова. Проживав у с. Розкiшне 
Лутугинського р-ну, не працював. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

ЛОБАЧ Iван Федорович, 1894 р. 
народження, с. Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Олексiївцi, 
селянин-одноосiбник. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 6 сiчня 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛОБАЧЕВСЬКИЙ Олександр Дмитрович, 
1906 р. народження, Томська обл., Росiйська 
Федерацiя, поляк, освiта н/середня. Проживав у м. 
Алмазна Стахановської мiськради, товарний касир 
зал.ст. Алмазна. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 25 лютого 1939 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛОБАЧОВ Сергiй Якович, 1903 р. 
народження, м. Самара, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. 
Новоганнiвка Краснодонського р-ну, директор 
Новосвiтлiвської МТС. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 7 квiтня 1939 року 
засуджений до 20 р. позбавлення волi. 5 червня 
1940 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР справу повернено на дослiдування. 26 лютого 
1941 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ЛОБЗА Григорiй Павлович, 1898 р. 
народження, смт Лозно-Олександрiвка 
Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лозно-Олександрiвцi, 
колгоспник к-пу "Червона Армiя". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 27 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ЛОБКО Iван Йосипович, 1896 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, робiтник 
склозаводу. Вiйськовим трибуналом 230 
стрiлецької дивiзiї 14 травня 1942 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 31 травня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    
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ЛОБКО Костянтин Якович, 1917 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у Троїцькому, токар Троїцької МТС. Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 12 грудня 1944 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1998 роцi.    

ЛОБКО Павло Петрович, 1879 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, без постiйного 
мiсця роботи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
13 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛОБКОВ Iван Iванович, 1894 р. 
народження, м. Острогозьк Воронезької обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Рубiжне, старший нормувальник 
хiмкомбiнату. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 4 листопада 1938 
року засуджений до 15 р. позбавлення волi. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 5 
червня 1940 року вирок скасовано, справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1940 роцi.    

ЛОБОВ Борис Петрович, 1896 р. 
народження, х. Роги, Тарасовський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, возiй їдальнi 
№ 15. Арештований 27 листопада 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 лютого 
1942 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛОБОВ Максим Микитович, 1913 р. 
народження, с. Нескучне Великоянисольського р-
ну Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Талове Краснодонського р-ну, 
помiчник машинiста транспортного вiддiлу тресту 
"Краснодонвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ЛОБОВ Павло Микитович, 1885 р. 
народження, Литва, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, завiдуючий конторою 
14-ї дистанцiї зв'язку зал.ст. Луганськ. 
Арештований 25 лютого 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 квiтня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛОБОВ Пантелiй Лукич, 1901 р. 
народження, с. Березки Хотимського р-ну 
Могильовської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта 
початкова. Проживав у смт Фащiвка 
Перевальського р-ну, десятник шахти № 3. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

ЛОБОДА Костянтин Тихонович, 1911 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. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛОБОДА Марiя Григорiвна, 1903 р. 
народження, с. Ганнiвка Старобiльського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Ганнiвцi, 
колгоспниця к-пу iм. Ворошилова. 25 травня 1942 
року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджена до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЛОБОДА Панас Леонтiйович, 1906 р. 
народження, с. Кам'янка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 3 травня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 
червня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛОБОДА Харитон Iванович, 1884 р. 
народження, с. Мала Токмачка Орiхiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Кiровську, завгосп радгоспу № 1. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЛОБОДЕНКО Андрiй Григорович, 1879 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Бараникiвка 
Бiловодського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Арештований 21 жовтня 1929 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 25 жовтня 1929 
року з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ЛОБОДЕНКО Антон Мусiйович, 1887 р. 
народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бараникiвцi, колгоспник к-пу "Квiтка 1-ї 
п'ятирiчки". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
25 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛОБОДЕНКО Роман Федорович, 1908 р. 
народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бараникiвцi, голова к-пу iм. Савченка. 
Арештований 25 липня 1946 року за звинуваченням 
у зрадництвi i шкiдництвi, що в ходi слiдства не 
було доведено. 19 листопада 1946 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.    

ЛОБОДЮЧЕНКО Захар Пилипович, 1883 
р. народження, с. Романiвка Лебединського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта вища. Проживав 
у м. Рубiжне, завiдуючий монтажною конторою 
тресту "Союзхiмбудмонтаж". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛОБУЗОВ Кирило Степанович, 1886 р. 
народження, с-ще зал.ст. Хотмизьк 
Грайворонського р-ну Курської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, неписьменний. Проживав у с. 
Петрiвка Перевальського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Комiнтерну. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 17 червня 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    
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ЛОБУНЕЦЬ Iван Якович, 1882 р. 
народження, с. Великий Скнит Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, колгоспник к-пу iм. Сталiна. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 
року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛОБУНЕЦЬ Семен Наумович, 1897 р. 
народження, с. Великий Скнит Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, колгоспник к-пу iм. Сталiна. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛОБЧИНСЬКИЙ Ярослав Лук'янович, 
1900 р. народження, Польща, українець, освiта 
вища. Проживав у м. Сватове, iнспектор контори 
"Держхлiб". Арештований 17 листопада 1933 року 
за звинуваченням у шпигунствi, що в ходi слiдства 
не було доведено. 3 сiчня 1934 року справу 
припинено. Реабiлiтований у 1934 роцi.    

ЛОВКIС Сильвестр Францович, 1892 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Первомайську, робiтник шахти iм. 
Менжинського. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 14 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛОВЧЕНКО Олександр Олександрович, 
1923 р. народження, смт Селезнiвка 
Перевальського р-ну, українець, освiта середня. 
Проживав у Селезнiвцi, зоотехнiк к-пу "Селянка". 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 21 
листопада 1941 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 1 грудня 1941 року Вiйськовим 
трибуналом Пiвденного фронту строк покарання 
знижено до 5 р.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛОГАЧОВ Антон Степанович, 1886 р. 
народження, с. Чермошне Iзмалковського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алмазна 
Стахановської мiськради, каменяр щебеневого з-ду. 
Луганським обласним судом 25 липня 1941 року 
засуджений до 2 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛОГАЧОВ Михайло Федосович, 1894 р. 
народження, х. Мирна Долина, Куп'янський р-н 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Нянчине Бiлокуракинського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 травня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЛОГАЧОВ Стефан Максимович, 1873 р. 
народження, с. Роги Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, конюх 
"Вiйськбуду". Арештований 15 грудня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 лютого 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛОГВИН Василь Кирилович, 1895 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вовчоярiвцi, вантажник крейдяного кар'єру 
Лисичанського з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЛОГВИН Василь Якович, 1904 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Врубiвка Попаснянського р-ну, робiтник радгоспу 
"Врубiвка". Арештований 28 квiтня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної повстанської органiзацiї. 2 
березня 1939 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛОГВИН (ЛОГВИНОВ) Дмитро 
Миколайович, 1896 р. народження, смт 
Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у с. Березiвське 
Попаснянського р-ну, лимар радгоспу "Гiрник". 
Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 11 сiчня 1933 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛОГВИН (ЛОГВИНОВ) Петро Кирилович, 
1897 р. народження, смт Вовчоярiвка 
Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Вовчоярiвцi, завiдуючий магазином 
сiльпо. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЛОГВИН Пилип Улянович, 1895 р. 
народження, с. Ляхiвцi, Вiнницька обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, 
завiдуючий радiостанцiєю "Мосдонбудшляху". 
Репресований двiчi. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 22 липня 1933 року 
висланий на 3 р. за межi України. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 4 жовтня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований в обох справах у 1958 
роцi.    

ЛОГВИН (ЛОГВИНОВ) Якiв Сергiйович, 
1883 р. народження, смт Вовчоярiвка 
Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Вовчоярiвцi, робiтник радгоспу 
"Врубiвка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛОГВИНЕНКО Анастасiй Маркович, 1889 
р. народження, х. Ольхов, Волоконовський р-н 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
тесляр з-ду "Пролетар". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛОГВИНЕНКО Андрiй Сидорович, 1898 р. 
народження, с. Кононiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 449 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 144 стрiлецької дивiзiї 4 жовтня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1970 роцi.    
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ЛОГВИНЕНКО Василь Павлович, 1899 р. 
народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Луганську, конторник з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Колегiєю Донецької ГубЧК 21 липня 
1920 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛОГВИНЕНКО Микола Пантелiйович, 
1909 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта 
н/середня.  На час арешту член ВКП(б). 
Вiйськовослужбовець, командир авiаланки 26 
авiабригади. Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР 23 травня 1938 року засуджений до розстрiлу 
i того ж дня страчений. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЛОГВИНЕНКО-ЗАДОРОЖНА Улита 
Макарiвна, 1907 р. народження, с. Стеблiв 
Перший Корсунського р-ну Київської обл., 
українка, освiта початкова. Проживала в смт 
Нижнiй Нагольчик Антрацитiвського р-ну, 
колгоспниця к-пу "Комсомолець". Вiйськовим 
трибуналом 395 стрiлецької дивiзiї 17 сiчня 1942 
року засуджена до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1995 роцi.   

ЛОГВИНЕНКО Якiв Григорович, 1902 р. 
народження, с. Макiївка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Макiївцi, 
рахiвник к-пу "Червона нива". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 28 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛОГВИНОВ Василь Семенович, 1906 р. 
народження, с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Окнине Новоайдарського р-ну, бригадир к-пу iм. 
Тельмана. Арештований 18 грудня 1940 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30 травня 
1941 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛОГВИНОВ Iван Михайлович, 1900 р. 
народження, м. Красний Сулiн Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/вища.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, 
другий секретар мiськкому партiї. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 5 
квiтня 1939 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 вересня 1939 року. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

ЛОГВИНОВ Кирило Олександрович, 1879 
р. народження, смт Новоайдар, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Новоайдарi, рахiвник к-пу 
iм. Будьонного. Вiйськовим трибуналом 
Московського вiйськового округу, Росiйська 
Федерацiя, 2 жовтня 1943 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛОГВИНОВ Павло Якович, 1904 р. 
народження, смт Новоайдар, росiянин. Проживав у 
м. Брянка, десятник шахти № 1 "Криворiжжя". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЛОГВИНОВСЬКИЙ (ЛОГИНОВСЬКИЙ) 
Микола Євграфович, 1878 р. народження, с-ще 
Надеждинське Троїцького р-ну Уральської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, сторож шахти № 1. 
Арештований 25 листопада 1934 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 6 березня 
1935 року звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛОГОВСЬКИЙ Домiнiк Гнатович, 1889 р. 
народження, м. Житомир, поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Наугольне Сватiвського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 16 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ЛОГОЗИНСЬКИЙ Анатолiй Омелянович, 
1903 р. народження, м. Брянка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Брянцi, крiпильник шахти 
№ 16 "Краснопiлля". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 22 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛОГОЗИНСЬКИЙ Павло Якимович, 1892 
р. народження, м. Брянка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Брянцi, крiпильник шахти 
№ 16 "Краснопiлля". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 22 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1973 роцi.    

ЛОГОЗИНСЬКИЙ Петро Iванович, 1910 р. 
народження, м. Брянка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Брянцi, електрослюсар 
шахти "Анненська". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 10 серпня 1945 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛОДАТКО Семен Власович, 1911 р. 
народження, х. Лодатки, Новосанжарський р-н 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лутугине, оглядач вагонiв зал.ст. 
Лутугине. Арештований 9 березня 1933 року з 
формулюванням –  "ворожий елемент". 29 квiтня 
1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ЛОДДЕ Генрiх Якович, 1892 р. народження, 
с. Трудове Новоайдарського р-ну, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. 
Луганським обласним судом 24 липня 1941 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛОДДЕ Густав Якович, 1896 р. народження, 
с. Трудове Новоайдарського р-ну, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у Трудовому, колгоспник к-
пу "Роте Октобер". Луганським обласним судом 28 
липня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛОДДЕ Iван Генрiхович, 1901 р. 
народження, к. Ейгенфельд Мелiтопольського р-ну 
Запорiзької обл., нiмець, освiта середня. Проживав 
у м. Луганську, старший iнспектор головної 
бухгалтерiї з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    
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ЛОДДЕ Карл Якович, 1888 р. народження, с. 
Трудове Новоайдарського р-ну, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у Трудовому, колгоспник к-
пу "Роте Октобер". Луганським обласним судом 28 
травня 1941 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛОДДЕ Олександр Якович, 1900 р. 
народження, с. Трудове Новоайдарського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у Трудовому, 
колгоспник к-пу "Роте Октобер". Луганським 
обласним судом 25 липня 1941 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛОДДЕ Якiв Якович, 1895 р. народження, с. 
Трудове Новоайдарського р-ну, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у Трудовому, колгоспник к-
пу "Роте Октобер". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 22 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛОЖЕЧКА Андрiй Самсонович, 1911 р. 
народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 573 стрiлецького полку 195 стрiлецької 
дивiзiї. Арештований 2 серпня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30 
вересня 1943 року справу припинено за 
малозначнiстю, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛОЖЕЧКА Гарасим Матвiйович, 1880 р. 
народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Перевальську, робiтник шахти iм. Паризької 
комуни. Арештований 9 липня 1933 року за 
звинуваченням у приналежності до 
контрреволюційної організації. 13 липня 1933 року 
справу припинено, з-під варти звільнений. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛОЖЕЧКА Катерина Прокопiвна, 1895 р. 
народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в с. Ганнiвка 
Старобiльського р-ну, колгоспниця к-пу iм. 
Ворошилова. 25 травня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 
вiйськової частини 1080 засуджена до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЛОЖЕЧКА Леонтiй Iванович, 1888 р. 
народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Старобiльську, токар Старобiльського чавуно-
механiчного з-ду. Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 25 жовтня 1933 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України умовно. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛОЖЕЧКА Леонтiй Семенович, 1878 р. 
народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Лиманi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 12 квiтня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

ЛОЖЕЧКА Марфа Федорiвна, 1897 р. 
народження, м. Старобiльськ, українка, освiта 
початкова. Перебувала в ув'язненнi у 
Старобiльськiй тюрмi № 2. 27 червня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу вiйськової частини 1080 засуджена до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ЛОЖЕЧКА Пантелiй Максимович, 1890 р. 
народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Лиманi, не 
працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 
листопада 1943 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛОЖЕЧКА Семен Микитович, 1886 р. 
народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Лиманi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 6 березня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 12 
березня 1933 року справу припинено за смертю 
звинувачуваного. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛОЖЕЧКА Якiв Тимофiйович, 1883 р. 
народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Лиманi, 
городник к-пу "Червоний плугатар". Арештований 
11 травня 1943 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 17 липня 1943 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Донецької обл. Реабiлiтований у 1943 роцi.    

ЛОЖЕЧНИКОВ Федiр Калiстратович, 1892 
р. народження, м. Троїцьк Челябiнської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, бухгалтер їдальнi № 6. 
Арештований 15 квiтня 1946 року за 
звинуваченням у приналежностi до агентури 
нiмецьких розвiдорганiв. 14 червня 1946 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1946 роцi.    

ЛОЗА Дем'ян Войцехович, 1892 р. 
народження, с. Гречана Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Бабичеве Троїцького р-ну, робiтник залiзничної 
магiстралi Москва-Донбас. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 20 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЛОЗАНОВСЬКИЙ Кароль Казимирович, 
1913 р. народження, с. Сторониче Плужнянського 
р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Євсуг Бiловодського р-ну, буфетник 
їдальнi райспоживспiлки. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 20 серпня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 28 серпня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЛОЗАНОВСЬКИЙ Мар'ян Францович, 
1898 р. народження, с. Сторониче Плужнянського 
р-ну Вiнницької обл., поляк, неписьменний. 
Проживав у с. Копанi Бiловодського р-ну, 
колгоспник к-пу "Нова культура". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 серпня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛОЗАНОВСЬКИЙ Станiслав Францович, 
1885 р. народження, с. Сторониче Плужнянського 
р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Копанi Бiловодського р-ну, 
колгоспник к-пу "Нова культура". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 20 серпня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЛОЗАНОВСЬКИЙ Цезар Францович, 1901 
р. народження, с. Сторониче Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Копанi Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу 
"Нова культура". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 20 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 28 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 
1962 роцi.    

ЛОЗИН Леонiд Модестович, 1902 р. 
народження, м. Стаханов, українець, освiта 
середня. Проживав у м. Первомайську, головний 
механiк шахти iм. Менжинського. Спецколегiєю 
Донецького обласного суду 25-26 травня 1938 року 
засуджений до 12 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.   

ЛОЗИНСЬКИЙ Юлiй Войцехович, 1886 р. 
народження, с. Немиринцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., українець, неписьменний. 
Проживав у с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Червоної Армiї. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ЛОЗИЧЕНКО Андрiян Юхимович, 1874 р. 
народження, с. Вишневе Антрацитiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с. Куряче 
Свердловської мiськради, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 23 травня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛОЗИЧЕНКО Килина Олександрiвна, 1875 
р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в Дяковому, 
колгоспниця к-пу iм. Тимченка. Арештована 28 
жовтня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 5 листопада 1941 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.   

ЛОЗИЧЕНКО Микола Єгорович, 1923 р. 
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 250 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 277 стрiлецької дивiзiї 24 квiтня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛОЗИЧЕНКО Рафаїл Юхимович, 1877 р. 
народження, с. Вишневе Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Куряче 
Свердловської мiськради, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 8 травня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛОЗIНСЬКА Владислава Андрiївна, 1881 р. 
народження, с. Бубнiвка Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., полька, неписьменна. Проживала в 
с. Боровеньки Кремiнського р-ну, колгоспниця к-пу 
iм. Червоної Армiї. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 22 листопада 1937 року засуджена до 
розстрiлу. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ЛОЗIНСЬКИЙ Болеслав Якович, 1900 р. 
народження, с. Грузливець Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Покровське Троїцького р-ну, столяр Покровської 
райспоживспiлки. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 19 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 23 серпня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ЛОЗIНСЬКИЙ Василь Якович, 1903 р. 
народження, с. Грузливець Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Покровське Троїцького р-ну, швець артiлi 
"Чоботар". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛОЗIНСЬКИЙ Iван Васильович, 1883 р. 
народження, с. Дахнiвка Сатанiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м. Попасна, возiй артiлi "Металiст". Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 12 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 23 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.   

ЛОЗIНСЬКИЙ Мечислав Йосипович, 1889 
р. народження, с. Немиринцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Боровеньки Кремiнського р-ну, колгоспник к-
пу iм. Червоної Армiї. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 16 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛОЗIНСЬКИЙ Франц Миколайович, 1906 
р. народження, с. Купiль Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Лисогорiвка Новопсковського р-ну, колгоспник 
к-пу "Маяк Комунiзму". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 24 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛОЗОВА Пелагiя Антонiвна, 1897 р. 
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Ровеньки, не працювала. 8 лютого 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1125 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1990 роцi.    

ЛОЗОВИЙ Григорiй Гнатович, 1872 р. 
народження, с. Новомикiльське Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новомикiльському, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 11 квiтня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛОЗОВИЙ Давид Олексiйович, 1904 р. 
народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Тарасiвцi, 
не працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
10 листопада 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛОЗОВИЙ Iван Васильович, 1890 р. 
народження, с. Третякiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Третякiвцi, колгоспник к-пу "Заповiт Ленiна". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 10 жовтня 1944 року засуджений до розстрiлу.   
Реабiлiтований у 1992 роцi.    
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ЛОЗОВИЙ Iван Лазарович, 1915 р. 
народження, с. Табурище Новогеоргiївського р-ну 
Кiровоградської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Артемiвську Перевальського р-ну, 
колiйний обхiдник 14-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-
Донецької залiзницi. Вiйськовим трибуналом 
Волгоградської залiзницi, Росiйська Федерацiя, 31 
грудня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛОЗОВИЙ Костянтин Гнатович, 1912 р. 
народження, м. Алмазна Стахановської мiськради, 
українець, освiта н/вища. Проживав у м. Москва, 
Росiйська Федерацiя, студент iнституту механiзацiї 
i електрифiкацiї сiльського господарства. 
Вiйськовим трибуналом Московського вiйськового 
округу 1 квiтня 1939 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛОЗОВИЙ Михайло Григорович, 1891 р. 
народження, с. Лозове Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Попасна, колiйний обхiдник 15-ї дистанцiї колiї 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 26 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЛОЗОВИЙ Михайло Семенович, 1890 р. 
народження, с. Лозовiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у кол.с. 
Березове Стрiльцiвської сiльради Мiловського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Постишева. Донецьким 
обласним судом  27 листопада 1937 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛОЗОВИЙ Павло Трохимович, 1889 р. 
народження, с. Третякiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Третякiвцi, без певних занять. Донецьким обласним 
судом 6 квiтня 1935 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛОЗОВИЙ Петро Iванович, 1898 р. 
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Ровеньки, тесляр шахти № 17. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 27 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛОЗОВИЙ Петро Петрович, 1902 р. 
народження, сл. Барило-Крєпiнська Родiоново-
Несвєтайського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Свердловську, кочегар районної електростанцiї. 
Арештований 4 грудня 1941 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 2 сiчня 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛОЗОВИЙ Пилип Прокопович, 1903 р. 
народження, с. Третякiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Третякiвцi, тракторист к-пу "Заповiт Ленiна". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1968 роцi.    

ЛОЗОВИЙ Пилип Тихонович, 1872 р. 
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бобриковому, тесляр к-пу iм. Калiнiна. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 23 
лютого 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛОЗОВИЙ Платон Якович, 1913 р. 
народження, с. Кам'янка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, колгоспник к-пу "Комсомолець". 
Вiйськовим трибуналом 12 армiї 25 травня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛОЗОВИЙ Федiр Пилипович, 1887 р. 
народження, с. Новомикiльське Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у кол.с. 
Березове Стрiльцiвської сiльради Мiловського р-ну, 
колгоспник к-пу "Червона зiрка". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 30 
серпня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. 31 жовтня 1946 року Верховним судом СРСР 
мiру покарання знижено до 3 р. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ЛОЗОВИЦЬКИЙ Йосип Антонович, 1905 р. 
народження, с. Курчиця Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м. Лисичанську, стволовий шахти iм. Титова. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЛОЗОВОЙ Тимофiй Пилипович, 1885 р. 
народження, с. Мар'ївка Матвєєво-Курганського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
завiдуючий током к-пу "Хрустальний". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 3 березня 
1938 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

ЛОЗОВСЬКИЙ Iван Йосипович, 1892 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м. Старобiльську, заступник 
начальника 10-ї буддiльницi "Пiвденсхiдбуду". 
Лiнiйним судом залiзничної магiстралi Москва-
Донбас 11 серпня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 14 квiтня 1939 року Верховним 
судом СРСР вирок скасовано, справу направлено на 
дослiдування. 10 грудня 1939 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

ЛОЗОВСЬКИЙ Йосип Миколайович, 1902 
р. народження, с. Немиринцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-
пу "Країна Рад". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛОЗОВСЬКИЙ Павло Якович, 1911 р. 
народження, с. Гороховка Новокалитвенського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, без 
певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 4 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЛОЗЯНИЙ Пилип Максимович, 1903 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, голова к-
пу "Червоний прапор". Арештований 29 сiчня 1943 
року за звинуваченням у спiвробiтництвi з 
нiмецькими окупантами. 9 лютого 1943 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛОЙКО Антон Феоктистович, 1894 р. 
народження, с. Свистунiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Первомайськ Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Шевченка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу 6 армiї 28 грудня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛОЙКО Iван Iларiонович, 1899 р. 
народження, с. Свистунiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Свистунiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 5 
травня 1931 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 10 травня 1931 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛОЙКО Лев Герасимович, 1887 р. 
народження, с. Савуєвич Слонiмського повiту 
Гродненської губернiї, бiлорус. Проживав у смт 
Михайлiвка Ровенькiвської мiськради, монтер по 
врубмашинах шахти № 35. Народним судом кол. 
Ровенькiвського р-ну 19 вересня 1933 року 
засуджений до 1 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ЛОЙКО Семен Iванович, 1913 р. 
народження, с. Свистунiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1 кiнноартилерiйського полку 1 
кавалерiйської дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 1 
кiнного корпусу 23 червня 1937 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

ЛОЙКО Федiр Iларiонович, 1905 р. 
народження, с. Свистунiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав на кол.х. 
Берестовий, Попаснянський р-н, колгоспник к-пу 
"КIМ". Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 13 березня 1946 року засуджений до 15 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛОЙЩЕНКО Митрофан Петрович, 1887 р. 
народження, с. Кукули Пiщанського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Свердловську, не працював. 
Луганським обласним судом 14 сiчня 1947 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛОК Володимир Олександрович, 1909 р. 
народження, к. Марiєнфельд Синельникiвського р-
ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Олександропiлля 
Попаснянського р-ну, ветфельдшер к-пу "Прогрес". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 23 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.    

ЛОК Iван Олександрович, 1894 р. 
народження, к. Марiєнфельд Синельникiвського р-
ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у смт Ясенiвський 
Ровенькiвської мiськради, робiтник радгоспу 
"Лобiвський". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 3 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛОКТЕНКО Михайло Iванович, 1915 р. 
народження, с. Миколаївка Бiлокуракинського р-
ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 261 полку. 
Вiйськовим трибуналом 15 стрiлецького корпусу 24 
сiчня 1938 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛОКТЄВ Василь Васильович, 1899 р. 
народження, с. Григор'євка Кантемировського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, коваль 
з-ду № 60. Арештований 25 жовтня 1933 року за 
звинуваченням у контрреволюцiйнiй агiтацiї. 19 
травня 1934 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛОКТЄВ Iван Миколайович, 1898 р. 
народження, с. Дмитрiєвка Писаревського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Металiст 
Слов'яносербського р-ну, пожежник радгоспу 
"Металiст". Арештований 1 березня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 18 травня 1943 року справу припинено 
за недостатнiстю даних для притягнення до суду, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛОКТЄВ Петро Степанович, 1913 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, старшина 
автотранспортного батальйону 21 мотострiлецького 
полку 21 танкової дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 
128 стрiлецької дивiзiї 6 сiчня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 сiчня 
1942 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛОКТЄВ Юхим Андрiйович, 1903 р. 
народження, с. Дмитрiєвка Писаревського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
кравець швейної фабрики. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 
роцi.    

ЛОКТIОНОВ Сергiй Iванович, 1880 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, не працював. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 10 серпня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 17 вересня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛОКТЮШОВ Сергiй Олександрович, 1879 
р. народження, Касимовський р-н Рязанської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м. Луганську, заступник директора 
краєзнавчого музею. Арештований 24 лютого 1943 
року за звинуваченням у спiвробiтництвi з 
нiмецькими окупантами. 25 березня 1943 року 
справу припинено за смертю пiдслiдного.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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ЛОКШТЕТ Роберт Людвiгович, 1911 р. 
народження, с. Недбаївка Новоград-Волинського р-
ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Середньотепле Станично-
Луганського р-ну, не працював. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ЛОЛА Семен Сергiйович, 1903 р. 
народження, с. Чернігівка Чернiгiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Михайлiвка 
Ровенькiвської мiськради, старший десятник шахти 
№ 30-35. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 16 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛОЛА Сидiр Сергiйович, 1880 р. 
народження, с. Чернiгiвка Чернiгiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Пролетарський 
Ровенькiвської мiськради, слюсар вагонної дiльницi 
зал.ст. Картушине. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1970 роцi.    

ЛОМАКА Семен Пилипович, 1913 р. 
народження, с. Скаргiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Скаргiвцi, 
не працював. Арештований 23 лютого 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 2 лютого 1944 року Особливою 
нарадою при НКВС СРСР мiрою покарання 
визначено строк попереднього ув'язнення, з-пiд 
варти звiльнений.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛОМАКIН Кузьма Дем'янович, 1886 р. 
народження, с. Сиротине Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Сиротиному, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Арештований 10 грудня 1932 року за 
звинуваченням у контрреволюцiйнiй дiяльностi. 5 
травня 1933 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
15 квiтня 1938 року  "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 i 1989 роках.   

ЛОМАКIН Митрофан Мусiйович, 1887 р. 
народження, с. Козарик Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Козарику, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. Арештований 25 
травня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй дiяльностi. 7 липня 1932 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу 38 армiї 9 грудня 1941 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1932 
i 1990 роках.   

ЛОМАКIН Олександр Григорович, 1913 р. 
народження, с. Новоолександрiвка Бiловодського р-
ну, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець. Вiйськовим трибуналом 
Приморської групи вiйськ Особливої 
Червонопрапорної Далекосхiдної армiї 3 червня 
1936 року засуджений до 2 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛОМАКIН Сергiй Оврамович, 1893 р. 
народження, с. Залиман Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
робiтник шахти № 1. Арештований 20 травня 1935 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 
червня 1935 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1935 роцi.    

ЛОМАКIНА Варвара Iванiвна, 1905 р. 
народження, с. Кукуєвка Уразовського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Свердловську, 
прибиральниця швейної майстернi. Постановою 
Особливої наради при МДБ СРСР вiд 25 лютого 
1948 року як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЛОМАНОВ Микола Титович, 1900 р. 
народження, с. Осадче Петропавлiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець. Проживав у с. 
Мiлуватка Сватiвського р-ну, вчитель сiльської 
школи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ЛОМАНОВ Федiр Степанович, 1899 р. 
народження, с. Львовка Новооскольського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. 
Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, 
робiтник з-ду "Сталь". Луганським обласним судом 
8 червня 1939 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛОМАРЕНКО (ЛИМАРЕНКО) Анастасiя 
Василiвна, 1924 р. народження, українка, освiта 
початкова. Проживала у с. Загiр'я Троїцького р-ну, 
колгоспниця к-пу iм. Комiнтерну. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 19 сiчня 1944 року 
ухвалено постанову про вислання за межі України 
як члена сiм'ї репресованого за звинуваченням у 
зрадi Батькiвщини. 11 грудня 1946 року Особливою 
нарадою при МДБ СРСР справу припинено. 
Реабiлiтована у 1946 роцi.    

ЛОМАРЕНКО Василина Антонiвна, 1898 р. 
народження, с. Демино-Олександрiвка Троїцького 
р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в 
Демино-Олександрiвцi, колгоспниця к-пу  ім. 
Комiнтерну. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
19 сiчня 1944 року ухвалено постанову про 
вислання за межі України як дружини 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 11 грудня 1946 року Особливою 
нарадою при МДБ СРСР справу припинено. 
Реабiлiтована у 1946 роцi.    

ЛОМАРЕНКО (ЛИМАРЕНКО) Марiя 
Василiвна, 1926 р. народження, українка, освiта 
початкова. Проживала у с. Загiр'я Троїцького р-ну, 
колгоспниця к-пу iм. Комiнтерну. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 19 сiчня 1944 року 
ухвалено постанову про вислання за межі України 
як члена сiм'ї репресованого за звинуваченням у 
зрадi Батькiвщини. 11 грудня 1946 року  
Особливою нарадою при МДБ СРСР справу 
припинено. Реабiлiтована у 1946 роцi.    



Назвемо всіх поіменно 
 

 

497

ЛОМАЧЕНКО Iлля Федотович, 1912 р. 
народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 161 
армiйського запасного стрiлецького полку. 
Вiйськовим трибуналом 13 армiї 30 вересня 1945 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛОМАЧЕНКО Олександр Павлович, 1903 
р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Родакове 
Слов'яносербського р-ну, начальник паспортного 
столу вагонної дiльницi зал.ст. Родакове. 
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 23 вересня 1941 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛОМЕЙКО Павло Васильович, 1879 р. 
народження, с. Орлянське Василькiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Городище 
Перевальського р-ну, робiтник шахти № 8-2. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЛОМЕКIНА (БОРЗИЛОВА) Євдокiя 
Андрiївна, 1894 р. народження, м. Стаханов, 
українка, освiта середня. Проживала в с-щi 
Миколаївка Попаснянського р-ну, шкiльна 
вчителька. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу 37 армiї 14 травня 1942 року 
засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1990 роцi.   

ЛОМИКIН Михайло Сергiйович, 1909 р. 
народження, м. Iзюм Харкiвської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Родакове 
Слов'яносербського р-ну, слюсар депо Родакове. 
Арештований 15 лютого 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 березня 
1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ЛОМИНОГА Iван Давидович, 1901 р. 
народження, с. Залиман Кремiнського р-ну, 
українець, неписьменний. Без певного мiсця 
проживання i занять. Арештований 24 вересня 1935 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 
жовтня 1935 року справу припинено за станом 
здоров'я звинувачуваного, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ЛОМИНОГА Якiв Дмитрович, 1899 р. 
народження, с. Парнюватка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Парнюватцi, колгоспник к-пу iм. Ленiна. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЛОМОВ Василь Кузьмич, 1906 р. 
народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новокраснянцi, майстер монтажної контори 
Рубiжанського хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛОМОВ Iван Кузьмич, 1902 р. народження, 
с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Новокраснянцi, 
робiтник Рубiжанського хiмкомбiнату. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 21 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 2 лютого 1938 
року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛОМОВ Никанор Микитович, 1887 р. 
народження, с. Плотовець Совєтського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, 
робiтник шахти № 4. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 16 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛОМОВ Тихiн Григорович, 1885 р. 
народження, х. Ольховчик, Бiлокалитвинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, слюсар 
шахти № 4-2. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 22 сiчня 1933 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛОМТЄВ Михайло Iванович, 1906 р. 
народження, с. Шарапово Звенигородського р-ну 
Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Попасна, начальник 
парокотельного цеху вагоноремонтного з-ду. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 2 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

ЛОНДАР Микита Тимофiйович, 1889 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, голова 
селищної Ради. Народним судом кол. Покровського 
р-ну 5 квiтня 1933 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛОНДАР Сергiй Федорович, 1898 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, тесляр артiлi 
"Бiльшовик". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛОНХIАДЕС Дмитро Георгiйович, 1892 р. 
народження, Туреччина, грек, освiта початкова. 
Проживав у смт Володарськ Свердловської 
мiськради, гiрничий десятник шахти iм. 
Володарського. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 9 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛОПА Панас Якимович, 1910 р. 
народження, с. Грунь Охтирського р-ну Сумської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, вантажник шахти № 16-бiс. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛОПАТА Андрiй Демидович, 1916 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 964 
полку. Вiйськовим трибуналом 296 стрiлецької 
дивiзiї 10 травня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    
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ЛОПАТА Андрiй Калiстратович, 1887 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, чорнороб 
шамотного з-ду. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 16 жовтня 1943 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛОПАТА Iван Демидович, 1906 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, робiтник 
вiддiлу робiтничого постачання "Склобуду". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 20 серпня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛОПАТА (ЛАПАТА) Клим (Климентiй) 
Володимирович, 1878 р. народження, м. 
Лисичанськ, українець, освiта початкова. Проживав 
у Лисичанську, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 3 
березня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛОПАТА Максим Спиридонович, 1897 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, котельник з-
ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЛОПАТЕНКО Андрiй Якович, 1891 р. 
народження, с. Мiллерово Матвєєво-Курганського 
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Антрацитi, не працював. 1 червня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1125 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛОПАТЕНКО Семен Матвiйович, 1904 р. 
народження, с. Мiллерово Матвєєво-Курганського 
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Ровеньки, бухгалтер Ровенькiвського 
рудоуправлiння. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 
21 сiчня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. 22 жовтня 1934 року попереднiй вирок 
замiнено висланням за межi України.  
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЛОПАТIН Василь Iванович, 1897 р. 
народження, с. Петрiвське Старобiльського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Петрiвському, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 31 сiчня 1933 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛОПАТIН Iван Андрiйович, 1930 р. 
народження, с. Красно-Нов Щучинського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Бугаївка 
Перевальського р-ну, не працював. Арештований 
14 березня 1942 року за звинуваченням у 
шпигунствi. 27 березня 1942 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ЛОПАТIН Прокiп Пилипович, 1896 р. 
народження, м. Дебальцеве Донецької обл., 
росiянин, освiта початкова.  Член ВКП(б) у 1917-
1939 рр. Проживав у м. Луганську, директор 
магазину "Союзшвейпрому". Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 7 
квiтня 1939 року засуджений до 12 р. позбавлення 
волi. 14 серпня 1939 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР справу повернено на 
дослiдування. 2 лютого 1940 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1940 роцi.   

ЛОПАТIН Юхим Дмитрович, 1882 р. 
народження, с. Афанасьєво Коротоякського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Розкiшне 
Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 16 березня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛОПАТIНА Ганна Олексiївна, 1908 р. 
народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Новобiлiй, 
не працювала. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 
сiчня 1933 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЛОПАТIНА Катерина Андрiївна, 1929 р. 
народження, с. Красно-Нов Щучинського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в смт Бугаївка 
Перевальського р-ну, не працювала. Арештована 13 
березня 1942 року за звинуваченням у шпигунствi. 
27 березня 1942 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЛОПАТIНА Любов Семенiвна, 1918 р. 
народження, м. Лисичанськ, українка, освiта 
середня. Проживала в смт Троїцьке, завiдуюча 
Троїцьким райздороввiддiлом. Арештована 15 
лютого 1943 року як соцiально небезпечний 
елемент. 29 жовтня 1943 року справу припинено. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЛОПУХ Олексiй Купрiянович, 1896 р. 
народження, с. Великий Скнит Славутського р-ну 
Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав: кол. Свердловський р-н, 
колгоспник к-пу "Нове життя". 6 травня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу вiйськової частини 1080 засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛОПУШАНСЬКИЙ Казимир Мартинович, 
1909 р. народження, м. Луганськ, поляк, освiта 
вища. Проживав у Луганську, iнженер-теплотехнiк 
з-ду Наркомату шляхiв. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 1 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЛОПУШАНСЬКИЙ Леопольд 
Мартинович, 1905 р. народження, м. Луганськ, 
поляк, освiта вища. Проживав у Луганську, 
iнженер-технолог науково-дослiдної станцiї 
Харкiвського iнституту охорони працi. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 
роцi.    
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ЛОПУШНЯК Антон Iванович, 1876 р. 
народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, возiй з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЛОРЕНЦ Якiв Карлович, 1904 р. 
народження, к. Марiєнфельд Мелiтопольського р-
ну Днiпропетровської 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.    

ЛОСЕВИЧ Євгенiя Iванiвна, 1919 р. 
народження, Нiмеччина, українка, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовка, командир взводу 420 
батальйону вiйськ НКВС. До призову в армiю 
проживала в м. Луганську. Арештована 23 травня 
1945 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 1 вересня 1945 року виправдана 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Днiпропетровської обл. Реабiлiтована у 1945 роцi.    

ЛОСЄВ Iван Миколайович, 1907 р. 
народження, Первомайський р-н Тамбовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, iнструктор райкому 
партiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу 12 армiї 25 березня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛОСЄВ Микола Петрович, 1910 р. 
народження, м. Артемiвськ Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 137 стрiлецького полку 46 стрiлецької 
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 15 стрiлецького 
корпусу 15 квiтня 1935 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛОСЄВ Павло Антипович, 1891 р. 
народження, ст-ця Крив’янська Октябрського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, 
робiтник радгоспу "Червоний маяк". Луганським 
обласним судом 23 липня 1941 року засуджений до 
5 р. 10 м-цiв позбавлення волi.  Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

ЛОСЄВ Павло Йосипович, 1904 р. 
народження, х. Подгорський, Вешенський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Ленiнське 
Свердловської мiськради, робiтник шахти iм. 
Чубаря. Арештований 26 грудня 1932 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 27 квiтня 1933 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ЛОСЄВА Марфа Григорiвна, 1896 р. 
народження, с. Крюковське Моршанського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в смт Крiпенський 
Антрацитiвської мiськради, домогосподарка. 
Луганським обласним судом 25 серпня 1944 року 
засуджена до 8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 
1990 роцi.    

ЛОСИНСЬКИЙ Антон Федорович, 1906 р. 
народження, с. Джуржiвка Староушицького р-ну 
Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Алчевську, слюсар 
механiчного цеху з-ду iм. Ворошилова. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 
серпня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛОСИНСЬКИЙ Максим Федорович, 1904 
р. народження, с. Джуржiвка Староушицького р-ну 
Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Алчевську, коваль з-ду 
iм. Ворошилова. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 серпня 1931 року 
визнаний соцiально небезпечним елементом i 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛОСОВСЬКИЙ Iван Антонович, 1884 р. 
народження, с. Сторониче Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Паризької комуни. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ЛОТАРЦЕВА Тамара Петрiвна, 1917 р. 
народження, м. Брянка, українка, освiта середня. 
Проживала в Брянцi, фельдшер-акушер. 
Постановою Особливої наради при МВС СРСР вiд 
1 квiтня 1946 року як дружина репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ЛОТОШИНСЬКА Марiя Прокопiвна, 1905 
р. народження, смт Слов'яносербськ, українка, 
освiта початкова. Проживала в Слов'яносербську, 
домогосподарка. Особливою 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 1959 роцi.    

ЛОХОВА Катерина Миколаївна, 1879 р. 
народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, 
українка, освiта н/вища. Проживала в м. 
Старобiльську, не працювала. Арештована 8 
лютого 1943 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 24 лютого 1943 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЛОЧ Мальвiна Петрiвна, 1900 р. 
народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, 
латишка, освiта середня. Проживала в м. 
Луганську, рахiвник мiської контори "Укрпостачу". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 грудня 
1937 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 
1993 роцi.    

ЛОЧ Петро Антонович, 1868 р. народження, 
Вiтебська обл., Бiлорусь, латиш, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, пенсiонер. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    
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ЛОШАДКIН Антон Аристархович, 1906 р. 
народження, х. Котовський, Серафимовицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, тесляр з-ду Наркомату шляхiв. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.    

ЛОШАДКIН Нистифор Данилович, 1879 р. 
народження, ст-ця Усть-Хоперська Усть-
Медведицького р-ну Волгоградської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, неписьменний. Проживав у м. 
Луганську, сторож контори мiськхарчоторгу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

ЛОШАКОВ Никифор Петрович, 1885 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, бригадир з-ду 
"Донсода". Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу 31 травня 1937 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЛОЩЕНКО Михайло Степанович, 1907 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав в Iванiвцi, 
завiдуючий райшляхвiддiлом. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 28 
серпня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛОЩОНОВ Акакiй Якович, 1907 р. 
народження, х. Тюковной, Усть-Медведицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник вiддiлу капiтальних робiт з-ду 
iм. Косiора. Арештований 12 березня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 червня 
1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1933 роцi.    

ЛУБЕНЧЕНКО Андрiй Григорович, 1901 р. 
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
командир роти 123 стрiлецького полку 41 
стрiлецької дивiзiї. Арештований 27 травня 1937 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї i 
терористичних намiрах. 9 жовтня 1938 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу. Реабiлiтований у 1938 роцi.    

ЛУБЕНЧЕНКО Андрiй Петрович, 1908 р. 
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Мiусинську, колгоспник к-пу "Червоний прапор". 
Луганським обласним судом 29 квiтня 1949 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 26 лютого 
1955 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР мiру покарання знижено до 5 р.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛУБЕНЧЕНКО Iван Iванович, 1910 р. 
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у с-щi 
Кошари Антрацитiвського р-ну, бухгалтер радгоспу 
"Лози". Арештований 21 серпня 1944 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 4 квiтня 1945 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. Реабiлiтований у 1945 роцi.  

ЛУБIТОВСЬКИЙ Борис Пилипович, 1913 
р. народження, с. Ясенiвка Люксембурзького р-ну 
Дніпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Федорiвка Краснолуцької 
мiськради, тракторист к-пу iм. Р. Люксембург. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЛУБIТОВСЬКИЙ Микола Пилипович, 
1901 р. народження, с. Ясенiвка Люксембурзького 
р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта 
середня. Проживав у смт Фащiвка 
Антрацитiвського р-ну, вчитель селищної школи. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 21 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

ЛУБIТОВСЬКИЙ Олександр Пилипович, 
1905 р. народження, с. Ясенiвка Люксембурзького 
р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у смт Федорiвка 
Краснолуцької мiськради, бригадир к-пу iм. Р. 
Люксембург. Репресований двiчi. Арештований 16 
жовтня 1933 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
26 сiчня 1934 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
21 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1996 i 1964 роках.   

ЛУБНИЦЬКИЙ Мордко Шлемович, 1894 р. 
народження, Польща, єврей, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник панчiшної 
фабрики. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 22 квiтня 1931 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУБ'ЯНИЙ Iван Прокопович, 1910 р. 
народження, с. Луб'янка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Луб'янцi, 
вантажник кам'яного кар'єру. Лiнiйним судом 
Донецької залiзницi 2 листопада 1936 року 
засуджений до 2 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛУБ'ЯНИЙ Сергiй Мефодiйович, 1921 р. 
народження, с. Петрiвське Таращанського р-ну 
Київської обл., українець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Стахановi, студент Стахановського 
iндустрiального технiкуму. Арештований 1 червня 
1940 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 24 липня 1940 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.  
Реабiлiтований у 1940 роцi.    

ЛУБ'ЯНИЧЕНКО Василь Максимович, 
1922 р. народження, с. Красне Краснодонського р-
ну, українець, освiта середня. Проживав у 
Красному, колгоспник к-пу "На змiну старого". 
Луганським обласним судом 31 серпня 1948 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1969 роцi.    
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ЛУГАНСЬКА Єфросинiя Степанiвна, 1918 
р. народження, смт Бiловодськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в м. Луганську, куховар 
стрiлецько-будiвельного батальйону. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1944 року 
визнана соцiально небезпечним елементом i 
засуджена до 3 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 
1991 роцi.    

ЛУГАНСЬКА Марiя Петрiвна, 1918 р. 
народження, с. Байдiвка Старобiльського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Байдiвцi, 
колгоспниця к-пу iм. Кiрова. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 1 липня 
1944 року як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЛУГАНСЬКИЙ Андрiй Iсакович, 1895 р. 
народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, крiпильник шахти iм. ОДПУ. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЛУГАНСЬКИЙ Андрiй Сергiйович, 1896 р. 
народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 8 жовтня 1931 року висланий на 5 р. за 
межi України. 31 серпня 1937 року "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований в обох справах у 1989 
роцi.    

ЛУГАНСЬКИЙ Борис Юхимович, 1908 р. 
народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Чабанiвцi, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 9 сiчня 1931 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУГАНСЬКИЙ Єгор Якимович, 1903 р. 
народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Покровка Ровенькiвської мiськради, колгоспник к-
пу "Пролетар". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 7 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУГАНСЬКИЙ Микола Дмитрович, 1909 
р. народження, с. Верхньобогданiвка Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, командир вiддiлення 254 
танкової бригади. Вiйськовим трибуналом 64 армiї 
13 вересня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛУГАНСЬКИЙ Микола Iванович, 1898 р. 
народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нещеретовому, тесляр Бiлокуракинського 
лiсництва. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУГАНСЬКИЙ Митрофан Кузьмич, 1906 
р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, крiпильник шахти iм. ОДПУ. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.    

ЛУГАНСЬКИЙ Павло Антонович, 1898 р. 
народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, слюсар шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЛУГАНСЬКИЙ Федiр Михайлович, 1889 р. 
народження, с. Городище Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛУГАНСЬКИЙ Якiв Власович, 1897 р. 
народження, с. Верхньобогданiвка Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Верхньобогданiвцi, колгоспник к-пу 
iм. Ворошилова. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 18 сiчня 1931 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУГОВ Володимир Iллiч, 1905 р. 
народження, м. Перевальськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Кiровську, головний 
бухгалтер Голубiвського рудоуправлiння. 
Арештований 30 листопада 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 сiчня 
1936 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛУГОВА Феодосiя Карлiвна, 1913 р. 
народження, смт Матвєєв Курган Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в смт Тацине Ровенькiвської мiськради, 
домогосподарка. Арештована 6 березня 1943 року 
за звинуваченням у зрадництвi радянських 
громадян нiмецьким окупантам. 22 березня 1943 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована 
у 1994 роцi.    

ЛУГОВИЙ Андрiй Савелiйович, 1883 р. 
народження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав у м. Попасна, сигнальник 
зал.ст. Попасна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 31 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУГОВИЙ Григорiй Григорович, 1896 р. 
народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоiванiвцi, не працював. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 11 
вересня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 

502 

ЛУГОВИЙ Григорiй Никифорович, 1893 р. 
народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Зоринську Перевальського р-ну, колiйний оглядач 
14-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. 
Арештований 21 листопада 1937 року за 
звинуваченням у шпигунствi, що в ходi слiдства не 
було доведено. 29 грудня 1937 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.    

ЛУГОВИЙ Григорiй Якович, 1914 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
н/вища. Вiйськовослужбовець, начальник фiлiалу 
Хемницького вiддiлення управлiння торгiвлi Групи 
радянських вiйськ у Нiмеччинi. Вiйськовим 
трибуналом тилу Групи радянських вiйськ у 
Нiмеччинi 6 травня 1947 року засуджений до 
розстрiлу. 21 травня 1947 року розстрiл замiнено 15 
р. позбавлення волi. 30 травня 1963 року 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.  

ЛУГОВИЙ Iван Данилович, 1917 р. 
народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта н/середня.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м. Антрацитi, начальник 
вiддiлу постачання шахти № 3-4. Арештований 4 
листопада 1945 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 10 квiтня 1946 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ЛУГОВИЙ Iван Наумович, 1896 р. 
народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоiванiвцi, вибiйник шахти № 14. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 9 березня 1933 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУГОВИЙ Iван Пилипович, 1913 р. 
народження, смт Тацине Ровенькiвської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Тациному, 
машинiст пiдйому шахти № 30-35. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 29 сiчня 1944 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛУГОВИЙ Йосип Iванович, 1885 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вовчоярiвцi, робiтник по ремонту пiд'їзних колiй 
Лисичанського з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЛУГОВИЙ Олексiй Iванович, 1896 р. 
народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Бiловодськ, служитель релiгiйного культу. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 4 березня 1933 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУГОВИЙ Петро Федотович (Федорович), 
1889 р. народження, с. Малоiванiвка 
Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Малоiванiвцi, вантажник зал.ст. 
Кипуча. Репресований двiчi. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 
травня 1931 року висланий на 3 р. за межi України. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.    

ЛУГОВИЙ Полiкарп Андрiйович, 1900 р. 
народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, 
українець.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у м. Брянка, начальник зал.роз'їзду Брянкiвського 
рудоуправлiння. Спецколегiєю Донецького 
обласного суду 26 лютого 1936 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУГОВИЙ Семен Прокопович, 1885 р. 
народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоiванiвцi, колгоспник к-пу iм. Постишева. 
Арештований 7 березня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй пропагандi. 3 
грудня 1939 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1939 
роцi.    

ЛУГОВИЙ Сергiй Максимович, 1892 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, 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. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЛУГОВИЙ Федiр Петрович, 1922 р. 
народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоiванiвцi, без певних занять. Арештований 29 
травня 1936 року за звинуваченням у намiрi 
здiйснити терористичний акт. 4 серпня 1936 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1936 роцi.    

ЛУГОВИЙ Якiв Єгорович, 1891 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у Троїцькому, керуючий мiжрайконторою 
"Заготхудоба". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 20 жовтня 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЛУГОВОЙ Артем Григорович, 1908 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Чорнухиному, стрiлочник сортувалки зал.ст. 
Дебальцеве Пiвнiчно-Донецької залiзницi. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУГОВСЬКИЙ Олексiй Тихонович, 1909 р. 
народження, с. Адрiанопiль, Херсонська обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Малокостянтинiвка Перевальського р-ну, робiтник 
шахти № 3. Арештований 18 жовтня 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 квiтня 
1931 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1931 роцi.    
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ЛУГОВЦОВ Семен Петрович, 1905 р. 
народження, ст-ця Усть-Калитвинська, Ростовська 
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, без певних 
занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1967 роцi.    

ЛУЖАРЕНКО Костянтин Савелiйович, 
1897 р. народження, м. Ромни Сумської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, бухгалтер Ящикiвської МТС. 
Арештований 31 сiчня 1933 року за звинуваченням 
у шкiдницькiй дiяльностi. 22 липня 1933 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ЛУЖИНСЬКИЙ Мирон Пилипович, 1891 
р. народження, с. Павлiвка, Донецька обл., єврей, 
освiта вища. Проживав у м. Перевальську, 
помiчник головного механiка тресту 
"Ворошиловградвугiлля". Арештований 25 червня 
1938 року за звинуваченням у шпигунствi. 8 квiтня 
1940 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення.  Реабiлiтований у 1940 роцi.    

ЛУЗАНОВ Андрiй Хомич, 1896 р. 
народження, с. Стрiльцiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Бараникiвка Бiловодського р-ну, селянин-
одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 20 
травня 1930 року засуджений до 4 р. позбавлення 
волi умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУЗГIН Данило Iванович, 1885 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, старший 
бухгалтер паровозного депо Сватове. Репресований 
двiчi. Арештований 8 серпня 1939 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 жовтня 
1939 року виправданий Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi, з-пiд варти звiльнений. 10 
березня 1943 року арештований за звинуваченням у 
зрадницьких дiях. 31 березня 1943 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у 1939 
i 1994 роках. 

ЛУЗГIН Iван Iванович, 1883 р. народження, 
м. Сватове, українець, освiта н/середня. Проживав у 
Сватовому, бухгалтер зал.ст. Сватове. 
Арештований 22 лютого 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 квiтня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛУЙТЧ Дiнардiя Володимирiвна, 1918 р. 
народження, Польща, росiянка, освiта вища. 
Проживала в м. Рубiжне, не працювала. 
Луганським обласним судом 4 липня 1950 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. 31 березня 
1955 року Верховним судом УРСР мiру покарання 
знижено до 7 р. 6 м-цiв.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЛУКАВИЙ Якiв Гнатович, 1911 р. 
народження, с. Стара Гута Середино-Будського р-
ну Сумської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у с-щi Вiльхове Станично-Луганського 
р-ну, черговий по зал.ст. Вiльхова. Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 10 сiчня 1941 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛУКАШ Iван Никифорович, 1900 р. 
народження, с. Турбiв Турбiвського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник 
"М'ясохолодбуду". Арештований 2 липня 1938 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 
грудня 1938 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛУКАШ Микола Карпович, 1911 р. 
народження, смт Новодар'ївка Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Ленiнське Свердловської мiськради, зчiплювач 
вагонiв Валянiвського роз'їзду. Арештований 27 
квiтня 1938 року за звинуваченням у шкiдництвi на 
залiзничному транспортi. 22 травня 1938 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛУКАШ (ЛУКАШОВ) Павло Васильович, 
1863 р. народження, с. Андрiївка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Андрiївцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 24 лютого 
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 2 квiтня 1930 року справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

ЛУКАШ Федiр Павлович, 1913 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
н/середня.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у Кремiннiй, бухгалтер райспоживспiлки. 
Вiйськовим трибуналом 28 району авiацiйного 
базування 20 березня 1942 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛУКАШ Якiв Миколайович, 1888 р. 
народження, с. Церковище Рiпкинського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Зоринську Перевальського р-ну, 
колiйний обхiдник 14-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-
Донецької залiзницi. Вiйськовим трибуналом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 26 лютого 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛУКАШАНЕЦЬ Iлля Тимофiйович, 1898 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду № 1 
облмiсцевпрому. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 19 лютого 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУКАШЕВ Андрiй Iванович, 1879 р. 
народження, смт Новоайдар, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Новоайдарi, столяр-
приватник. Вiйськовим трибуналом 32 району 
авiацiйного базування 11 лютого 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛУКАШЕВ Леонiд Григорович, 1906 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Проживав у с-щi шахта "Захiдна-
Капiтальна" Шахтинського р-ну Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, прохiдник. Арештований 23 
липня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агітацiї. 25 жовтня 1932 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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ЛУКАШЕВ Петро Єгорович, 1877 р. 
народження, смт Новоайдар, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, робiтник 
м'ясокомбiнату. Луганським обласним судом 28 
червня 1940 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛУКАШЕВИЧ Василь Михайлович, 1895 р. 
народження, м. Кам'янець-Подiльський Кам'янець-
Подiльської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Краснодонi, крiпильник шахти № 
21. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 19 серпня 1944 року засуджений до 
7 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛУКАШЕВИЧ Iван Данилович, 1891 р. 
народження, Слонiмський повiт Гродненської 
губернiї, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, робiтник чавуноливарного з-ду. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 лютого 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

ЛУКАШЕВИЧ Йосип Данилович, 1883 р. 
народження, Слонiмський повiт Гродненської 
губернiї, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. 
Мiусинську Краснолуцької мiськради, ремонтний 
робiтник зал.ст. Штерiвка. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 7 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛУКАШЕВИЧ Казимир Олександрович, 
1897 р. народження, Латвiя, латиш, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду 
iм. Жовтневої революцiї. Донецьким обласним 
судом 26 грудня 1936 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛУКАШЕВИЧ Карл Людвiгович, 1899 р. 
народження, с. Кошелiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Лiсна Поляна Маркiвського р-ну, робiтник 
зернорадгоспу "Старобiльський". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛУКАШЕВИЧ Михайло Пилипович, 1917 
р. народження, смт Новоайдар, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 726 
стрiлецького полку 395 стрiлецької дивiзiї. 
Арештований 11 листопада 1941 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 3 грудня 1941 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛУКАШЕВСЬКИЙ Iван Мартинович, 1890 
р. народження, с. Потереба Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у смт Бiрюкове Свердловської мiськради, 
колгоспник к-пу iм. Чапаєва. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 29 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУКАШИН Кузьма Олександрович, 1902 
р. народження, с. Знаменське Орловського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Стахановi, iнспектор 
гiрничотехнiчної iнспекцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЛУКАШОВ Гаврило Антонович, 1876 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiлолуцьку, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 14 лютого 1930 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЛУКАШОВ Максим Наумович, 1903 р. 
народження, Бiлорусь, бiлорус, освiта середня. 
Проживав у м. Свердловську, оперативний 
уповноважений карного розшуку Довжанського 
вiддiлення мiлiцiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
прикордонної i внутрiшньої охорони УРСР по 
Донецькiй обл. 27 липня 1937 року засуджений до 4 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛУКАШОВ Петро Тихонович, 1915 р. 
народження, смт Новоайдар, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 676 
стрiлецького полку 15 стрiлецької дивiзiї. 
Арештований 16 сiчня 1942 року за звинуваченням 
у зрадi Батькiвщини. 13 лютого 1942 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1999 роцi.   

ЛУКАШОВА Наталiя Гаврилiвна, 1902 р. 
народження, смт Новоайдар, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в Новоайдарi, 
домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 12 лютого 1944 року визнана соцiально 
небезпечним елементом i засуджена до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЛУКIН Андрiй Никанорович, вiн же 
ЛУНЬОВ Максим Костянтинович, 1894(1898) р. 
народження, с. Верхнiй Хотемль Фатезького р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Попасна, швейцар 
райтрансторгхарчу. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 24 квiтня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУКIН Дмитро Федосович, 1907 р. 
народження, м. Алмазна Стахановської мiськради, 
росiянин, освiта середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1404 стрiлецького полку 262 стрiлецької 
бригади. Вiйськовим трибуналом 25 армiї 2 липня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛУКIНОВ Савелiй Якович, 1892 р. 
народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Трьохiзбенцi, селянин-одноосiбник. Арештований 
16 квiтня 1930 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 9 липня 1931 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1931 роцi.    

ЛУКIНОВА Лукерiя Максимiвна, 1914 р. 
народження, с. Безгинове Новоайдарського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в с. 
Трьохiзбенка Слов'яносербського р-ну, не 
працювала. Вiйськовим трибуналом 259 стрiлецької 
дивiзiї 29 березня 1943 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    
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ЛУКIНОВА Марiя Петрiвна, 1886 р. 
народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського р-
ну, росiянка, неписьменна. Проживала в с. Крякiвка 
Слов'яносербського р-ну, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом 259 стрiлецької дивiзiї 29 
березня 1943 року засуджена до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЛУКОВЕНКО Леонтiй Романович, 1893 р. 
народження, с. Козинцi Переяслав-Хмельницького 
р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацитi, робiтник шахти № 8-9. 
Вiйськовим трибуналом 395 стрiлецької дивiзiї 25 
грудня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛУКОВЕНКО Роман Iванович, 1905 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, ремонтний 
робiтник залiзничної магiстралi Москва-Донбас. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 30 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУКОВКА Михайло Гнатович, 1912 р. 
народження, м. Брянка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Брянцi, бригадир шахти № 
12. Арештований 3 березня 1935 року за 
звинуваченням у шкiдництвi на шахтi. 26 травня 
1935 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1935 роцi.    

ЛУКОВСЬКИЙ Мартин Гнатович, 1905 р. 
народження, х. Подольховський, Нижньочирський 
р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Щотове Антрацитiвської мiськради, столяр шахти 
№ 30. Донецьким обласним судом 23 сiчня 1935 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛУКОМСЬКИЙ Антон Фелiксович, 1918 р. 
народження, с. Шляхова Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, 
робiтник радгоспу iм. Артема. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 16 сiчня 1938 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЛУКОМСЬКИЙ Полiкарп Фелiксович, 
1913 р. народження, с. Шляхова Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, 
робiтник радгоспу iм. Артема. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 15 листопада 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛУКОМСЬКИЙ Федiр Миколайович, 1878 
р. народження, с. Хоровиця Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Нижньотепле Станично-Луганського 
р-ну, робiтник радгоспу iм. Артема. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 16 сiчня 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУК'ЯНЕНКО Василь Ксенофонтович, 
1869 р. народження, с. Троїцьке Попаснянського р-
ну, українець, неписьменний. Проживав у 
Троїцькому, селянин-одноосiбник. Донецьким 
мiським судом 27 сiчня 1931 року засуджений до 6 
м-цiв примусових робiт. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ЛУК'ЯНЕНКО Iван Михайлович, 1897 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, машинiст 
паровоза зал.ст. Сватове. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 8 липня 1938 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

ЛУК'ЯНЕНКО Йосип Тихонович, 1890 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, селянин-
одноосiбник. Арештований 17 вересня 1932 року за 
звинуваченням у шкiдництвi. 6 жовтня 1932 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1932 роцi.    

ЛУК'ЯНЕНКО Петро Максимович, 1901 р. 
народження, м. Шахти Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
с. Миколаївка Станично-Луганського р-ну, не 
працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 
березня 1936 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУК'ЯНЕНКО Пилип Олексiйович, 1894 р. 
народження, с. Мала Бурiмка Чорнобаївського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у с. Провалля Свердловської мiськради, 
вчитель школи при Провальському конезаводi. 
Судовою „трійкою”при Колегiї ДПУ УРСР 25 сiчня 
1932 року засуджений до 3 р. позбавлення волi 
умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУК'ЯНЕНКО Федiр Петрович, 1905 р. 
народження, с. Троїцьке Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Алмазна Стахановської мiськради, котельник з-ду 
"Сталь". Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 30 квiтня 1933 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Лiнiйним 
судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 7 березня 1941 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1959 i 1992 роках. 

ЛУК'ЯНОВ Андрiй Васильович, 1903 р. 
народження, с. Самодуровка Городищенського р-ну 
Середньо-Волзького краю, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник промунiвермагу. Репресований 
двiчi. Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 
червня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. 15 вересня 1938 року "трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. засуджений до розстрiлу. 
Страчений 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1989 роках. 

ЛУК'ЯНОВ Василь Григорович, 1912 р. 
народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, боєць пожежної команди з-ду iм. 
Пархоменка. Арештований 4 сiчня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 12 
березня 1942 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    
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ЛУК'ЯНОВ Iван Омелянович, 1887 р. 
народження, х. Богатов, Шахтинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт 
Новоолександрiвка Краснодонського р-ну, рахiвник 
артiлi "Кавказький грабар". Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 22 сiчня 1933 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛУК'ЯНОВ Михайло Якович, 1895 р. 
народження, х. Яковка, Уразовський р-н Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. 
Проживав у м. Лисичанську, найманий пастух. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької 
обл. 21 серпня 1941 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУК'ЯНОВА Катерина Iванiвна, 1890 р. 
народження, с. Торське Краснолиманського р-ну 
Донецької обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в смт Бiловодську, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 4 квiтня 1943 року засуджена до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.    

ЛУК'ЯНЦЕВ Iван Захарович, 1916 р. 
народження, с. Нижньобараникiвка Бiловодського 
р-ну, українець, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 6 запасного полку. 
Вiйськовим трибуналом 300 стрiлецької дивiзiї 30 
сiчня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛУК'ЯНЦЕВ Карпо Тимофiйович, 1913 р. 
народження, с. Стрiльцiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Стрiльцiвцi, конюх Стрiльцiвського конезаводу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЛУК'ЯНЦЕВ Овдiй Панасович, 1880 р. 
народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Данилiвка Бiловодського р-ну, тесляр конезаводу 
№ 63. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.  30 
серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУК'ЯНЦЕВ Окрит Трохимович, 1875 р. 
народження, с. Нижньобараникiвка Бiловодського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижньобараникiвцi, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Особливою нарадою при 
Колегiї ОДПУ 1 жовтня 1929 року засуджений до 6 
м-цiв позбавлення волi. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 лютого 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1995 i 1989 роках. 

ЛУК'ЯНЦЕВ Пантелеймон Окритович, 
1905 р. народження, с. Нижньобараникiвка 
Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Нижньобараникiвцi, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 лютого 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛУК'ЯНЦЕВ Тимофiй Петрович, 1882 р. 
народження, с. Стрiльцiвка Мiловського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Стрiльцiвцi, 
не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
21 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 2 березня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУК'ЯНЦЕВ Тимофiй Федорович, 1900 р. 
народження, с. Стрiльцiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Стрiльцiвцi, робiтник конезаводу № 60. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛУК'ЯНЦЕВА Василина Василiвна, 1891 р. 
народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Бараникiвцi, колгоспниця к-пу "Комунар". 29 
квiтня 1940 року Вiйськовим трибуналом 
вiйськової частини 1080 засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЛУНГОР Гордiй Силович, 1885 р. 
народження, м. Лисичанськ, молдаванин, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, майстер з-ду 
"Донсода". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
19 серпня 1935 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛУНГУ Володимир Дмитрович, 1936 р. 
народження, с. Лиманське Ренiйського р-ну 
Одеської обл., молдаванин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, зварник з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Луганським обласним судом 
12 листопада 1963 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛУНЕВСЬКИЙ Марк Мартинович, 1888 р. 
народження, с. Мар'янiвка Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької 
мiськради, тесляр шахти № 5-7. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 31 жовтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУНIН Леонiд Терентiйович, 1905 р. 
народження, м. Ворошиловськ 
Орджонiкiдзевського краю, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. 
Волнухине Лутугинського р-ну, без певних занять. 
Арештований 5 березня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 25 серпня 1943 року справу припинено 
за смертю пiдслiдного.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛУНЧЕНКО Михайло Артамонович, 1894 
р. народження, с. Попiвка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Малий 
Суходiл Краснодонського р-ну, колiйний наглядач 
13-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 15 вересня 1937 року. Реабiлiтований у 
1962 роцi.    

ЛУНЬОВ Аркадiй Митрофанович, 1884 р. 
народження, с. Малий Ржавець Тимського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. 
Проживав у м. Луганську, бухгалтер мiської 
водолiкарнi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
19 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.    
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ЛУНЬОВ Микола Родiонович, 1885 р. 
народження, с. Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. 
Райгородка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЛУНЯКIН Iван Михайлович, 1892 р. 
народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Тимоновому, селянин-одноосiбник. Арештований 
23 березня 1931 року за звинуваченням в 
антирадянськiй дiяльностi. 10 лютого 1932 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛУНЯКIН Тихон Тихонович, 1909 р. 
народження, с. Калинова Балка Бiлокуракинського 
р-ну, росiянин, освiта середня.  На час арешту член 
ВКП(б). Вiйськовослужбовець, рядовий 31 
автороти 6 стрiлецької дивiзiї. Арештований 27 
червня 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 22 вересня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛУНЯКIН Федiр Семенович, 1914 р. 
народження, х. Варфоломєєв, Зимовниковський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
монтажник шахти № 17. Вiйськовим трибуналом 
Луганського гарнiзону 13 лютого 1946 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1954 роцi.    

ЛУПАНДIН Григорiй Пилипович, 1903 р. 
народження, с. Комишне Миргородського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Мiстки Сватiвського р-ну, секретар 
кол. Мiсткiвського райкому КП(б)У. Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР 2 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 3 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЛУПАНДIН Леонiд Миколайович, 1917 р. 
народження, м. Стаханов, українець, освiта 
середня. Вiйськовослужбовець, командир взводу 
зв'язку 82 батальйону аеродромного 
обслуговування. Вiйськовим трибуналом 14 
повiтряної армiї 2 червня 1943 року засуджений до 
7 р. позбавлення волi. 17 червня 1943 року 
Вiйськовим трибуналом Волховського фронту 
вирок скасовано, справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.    

ЛУПЕШКО Iлля Кирилович, 1912 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, слюсар з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 14 сiчня 1942 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛУПИ-БЕРЕЗА Iван Миколайович, 1876 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, службовець 
мiської поштово-телеграфної контори. Колегiєю 
Донецької ГубЧК 24 березня 1920 року засуджений 
до позбавлення волi до закiнчення громадянської 
вiйни. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛУПОВ Микола Андрiйович, 1912 р. 
народження, м. Псков, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Артемiвську Перевальського р-ну, тимчасово не 
працював. Арештований 28 вересня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 10 листопада 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛУПП Генрiх (Андрiй) Вiльгельмович, 
1887 р. народження, м. Запорiжжя, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Кiровську, колгоспник к-
пу iм. Комiнтерну. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛУПП Рейнгольд Фрiдрiхович, 1912 р. 
народження, м. Кiровськ, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у Кiровську, колгоспник к-пу iм. 
Комiнтерну. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
10 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУПП Фрiдрiх Фрiдрiхович, 1910 р. 
народження, с. Голубiвка Кремiнського р-ну, 
нiмець. Проживав у м. Луганську, електрик з-ду iм. 
Пархоменка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
13 вересня 1941 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУПП Християн Фрiдрiхович, 1903 р. 
народження, с. Новобахмутiвка Артемiвського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Кiровську, колгоспник к-пу iм. Комiнтерну. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

ЛУСКОВ Семен Романович, 1921 р. 
народження, с. Єгорiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 406 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 18 армiї 10 грудня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛУТОВ Олександр Петрович, 1903 р. 
народження, с. Комiсарiвка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Комiсарiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 
березня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУТОВIНОВ Андрiй Васильович, 1900 р. 
народження, х. Каменєва, Шахтинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, 
робiтник шахти № 22. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 22 сiчня 1933 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волі. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛУТЧЕР Еммануїл Мартинович, 1889 р. 
народження, к. Ольгине Високопiльського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, пастух радгоспу № 1. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЛУФТ Карл Георгiйович, 1894 р. 
народження, с. Переможне Новоайдарського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Переможному, колгоспник к-пу iм. К. Лiбкнехта. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЛУХТ Степан Iванович, 1887 р. 
народження, м. Днiпропетровськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Антрацитi, машинiст 
Антрацитiвського шахтоуправлiння. Постановою 
Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 
березня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУЦЕНКО Вiктор Антонович, 1915 р. 
народження, м. Свердловськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Свердловську, секретар кол. 
Шарапкинської селищної Ради. Арештований 24 
квітня 1938 року за звинуваченням у приналежності 
до контрреволюційної організації. 29 жовтня 1938 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1938 роцi.    

ЛУЦЕНКО Григорiй Федорович, 1909 р. 
народження, с. Червоне Iрклiївського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, 
їздовий Успенського мiсцевторгу. Арештований 17 
лютого 1942 року за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 19 лютого 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi. 

ЛУЦЕНКО Олександр Микитович, 1915 р. 
народження, с. Павлiвка Кегичівського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 134 окремої 
стрiлецької бригади. До призову в армiю проживав 
у м. Луганську. Арештований 13 липня 1942 року 
за звинуваченням у пораженських настроях i намiрi 
перейти на бiк ворога. 23 липня 1942 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом 134 окремої 
стрiлецької бригади. Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ЛУЦЕНКО Петро Єлисейович, 1885 р. 
народження, с. Попiвка Великокринкiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, пастух радгоспу 
"Гiрник" № 3. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУЦIУС Готлiб Августович, 1880 р. 
народження, Польща, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, колгоспник к-пу iм. Сталiна. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 29 сiчня 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУЧКО Iван Олександрович, 1895 р. 
народження, с. Уткине Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Грушове Краснолуцької мiськради, прибиральник 
породи шахти № 152. Арештований 24 сiчня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 
Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛУШНИКОВ Павло Васильович, 1909 р. 
народження, м. Попасна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Попаснiй, паровозний 
машинiст депо Попасна. Лiнiйним судом 
Оренбурзької залiзницi, Росiйська Федерацiя, 20 
грудня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЛУШПА Ганна Терентiївна, 1901 р. 
народження, с. Магриця Миропiльського р-ну 
Сумської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Красний Луч, не працювала. 
Луганським обласним судом 20 вересня 1946 року 
засуджена до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1957 роцi.    

ЛУШПАЙ Парамон Петрович, 1892 р. 
народження, с. Родiонiвка Артемiвського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у кол.с. Чубарiвка Попаснянського р-ну, 
бригадир колгоспу "13 рокiв Жовтня". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

ЛУЩАК Iван Романович, 1891 р. 
народження, с. Кам'янка Рава-Руського р-ну 
Львiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiловодськ, тесляр к-пу iм. 
Криницького. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛУЩЕНКО Панас Степанович, 1893 р. 
народження, смт Бiле Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Бiлому, 
стрiлочник зал.ст. Збiрна. Арештований 20 червня 
1931 року за звинуваченням у пiдготовцi до 
диверсiї на залiзницi. 9 серпня 1931 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛУЩЕНКО Петро Григорович, 1875 р. 
народження, смт Бiле Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Бiлому, 
сторож шахти "Бiлянка". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЬВОВ Василь Єгорович, 1914 р. 
народження, х. Лопуховатий, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
наваловiдбiйник шахти № 12. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

ЛЬВОВ Гнат Михайлович, 1874 р. 
народження, х. Плєшаков, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Верхньошевирiвка 
Краснодонського р-ну, конюх артiлi "Червоний 
Жовтень". Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 квiтня 1933 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    
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ЛЬВОВ Григорiй Семенович, 1897 р. 
народження, Трубчевський р-н Орловської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Грушове Краснолуцької мiськради, 
робiтник шахти № 152. Арештований 9 червня 1935 
року за звинуваченням у диверсiйно-шкiдницькiй 
дiяльностi. 28 червня 1935 року справу припинено 
за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЬВОВ Дмитро Iванович, 1905 р. 
народження, с. Малi Виселки, Орловська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, вантажник шахти iм. 
Паризької комуни. 25 листопада 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу вiйськової частини 1080 засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛЬВОВ Єгор Степанович, 1889 р. 
народження, х. Лопуховатий, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Мирне 
Краснодонського р-ну, сторож шахти № 12. 
Донецьким обласним судом 22 жовтня 1936 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛЬВОВ Iван Антонович, 1874 р. 
народження, с. Нижня Гарасимiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Нижнiй Гарасимiвцi, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 21 лютого 1932 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛЬВОВ Кузьма Михайлович, 1871 р. 
народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав в 
Урало-Кавказi, робiтник шахти "Урало-Кавказ". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

ЛЬВОВ Микола Тимофiйович, 1889 р. 
народження, м. Краснодон, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Краснодонi, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 серпня 1927 року 
заборонено проживання у мм. Москвi i Ленiнградi, 
на Українi.   Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛЬВОВ Олександр Єгорович, 1924 р. 
народження, смт Талове Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Таловому, 
вибiйник шахти № 7-10. Вiйськовим трибуналом 18 
армiї 17 березня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛЬВОВ Павло Олександрович, 1873 (1876) 
р. народження, м. Краснодон, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Краснодонi, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. Особливою 
нарадою при Колегiї ОДПУ 26 серпня 1927 року 
засуджений до 6 м-цiв позбавлення волi. 
Постановою Судовою "трiйки" при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 13 березня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований вiдповiдно у 1992 i 1989 
роках.  

ЛЬВОВ Панас Єрофiйович, 1911 р. 
народження, х. Лопуховатий, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Талове 
Краснодонського р-ну, заступник бригадира 
наваловiдбiйникiв шахти № 12. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 27 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛЬВОВ Юхим Антонович, 1903 р. 
народження, с. Уляшкiно Каменського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Сiмейкине 
Краснодонського р-ну, вантажник зал.ст. 
Сiмейкине. Донецьким обласним судом 22 жовтня 
1936 року засуджений до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛЬВОВ Юхим Степанович, 1884 р. 
народження, х. Лопуховатий, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Талове 
Краснодонського р-ну, кучер сiльради. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

ЛЬВОВА Єлизавета Пилипiвна, 1899 р. 
народження, м. Брянка, українка, неписьменна. 
Проживала в Брянцi, не працювала. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 16 червня 1935 року 
засуджена до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1989 роцi.    

ЛЬВОВА (НЕЖИВОВА) Марiя 
Михайлiвна, 1924 р. народження, с. Микишiвка 
Краснодонського р-ну, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в м. Краснодонi, домогосподарка. 
Луганським обласним судом 12 листопада 1954 
року засуджена до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЛЬОВУШКIН (ЛЄУШКIН) Йосип 
Дем'янович, 1892 р. народження, м. Петровське 
Краснолуцької мiськради, українець, освiта 
початкова. Проживав у Петровському, рахiвник 
матерiального магазину з-ду iм. Петровського. 
Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 31 сiчня 1934 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi умовно. 7 вересня 1937 року 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1989 i 1957 роках. 

ЛЮ Чжунчан, 1902 р. народження, Китай, 
китаєць, неписьменний. Проживав у м. Луганську, 
збирач утильсировини. Арештований 19 лютого 
1938 року за звинуваченням у шпигунствi. 13 сiчня 
1939 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЮБАВIН Олександр Михайлович, 1887 р. 
народження, с. Дядковичi Жуковського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
оператор з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Арештований 5 березня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 7 квiтня 1943 року справу припинено за 
смертю пiдслiдного.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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ЛЮБАКIН Фрол Iванович, 1897 р. 
народження, х. Ковиленський, Обливський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
токар рудоремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЮБАР Григорiй Iванович, 1897 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, машинiст мiської фабрики-кухнi. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛЮБАР Григорiй Мусiйович, 1897 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, нормувальник Сватiвської МТС. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 листопада 
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЮБАР Iван Петрович, 1887 р. народження, 
смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у Краснорiченському, 
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЮБАР Микита Семенович, 1882 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Краснорiченському, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 25 лютого 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЮБАР Павло Iванович, 1896 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, слюсар 
крейдяного кар'єру Лисичанського з-ду "Донсода". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1956 роцi.    

ЛЮБАР Якiв Iллiч, 1912 р. народження, с. 
Капустине Шполянського р-ну Київської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Первомайську, підземний робітник, вибiйник. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЛЮБАРСЬКИЙ Устин Тихонович, 1882 р. 
народження, м. Куп'янськ Харкiвської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, десятник шахти iм. Крупської. 
Арештований 11 листопада 1937 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 лютого 
1939 року справу припинено за недостатнiстю 
даних для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЮБЕК Антон Терентiйович, 1891 р. 
народження, с. Вербин Понорницького р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Побєда Новоайдарського р-ну, 
робiтник радгоспу "Новий Айдар". Арештований 4 
квiтня 1943 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 20 липня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЮБИЙ Андрiй Iванович, 1915 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 3 батальйону 197 армiйського запасного 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 1 армiї 
9 жовтня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛЮБИЙ Роман Арсентiйович, 1887 р. 
народження, с. Кам'янка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, вахтер тресту "Боковоантрацит". 
Вiйськовим трибуналом 96 стрiлецької дивiзiї 6 
листопада 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛЮБИМИЙ (ЛЮБИМОВ) Iван 
Олексiйович, 1909 р. народження, с. 
Малоолександрiвка Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у с-щi радгоспу 
"ДРЕС" Попаснянського р-ну, бригадир тракторної 
бригади. Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу 10 травня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1971 роцi.    

ЛЮБИМИЙ (ЛЮБИМОВ) Микита 
Єгорович, 1903 р. народження, с. Розспасiївка 
Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Розспасiївцi, селянин-одноосiбник. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 13 
серпня 1932 року ухвалено постанову про вислання 
за межi України умовно. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛЮБИМОВ Данило Петрович, 1911 р. 
народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, 
росiянин, освiта н/середня. Вiльнонайманий 
службовець у Групi радянських вiйськ у Нiмеччинi. 
Вiйськовим трибуналом 8 армiї 15 червня 1948 
року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 8 
жовтня 1957 року Вiйськовим трибуналом 
Бiлоруського вiйськового округу мiру покарання 
знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛЮБИМСЬКА Софiя Андрiївна, 1906 р. 
народження, м. Днiпропетровськ, єврейка, освiта 
середня. Проживала в м. Брянка, домогосподарка. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 8 липня 1938 
року як дружина репресованого за звинуваченням у 
зрадi Батькiвщини засуджена до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1956 роцi.    

ЛЮБИМСЬКИЙ Якiв Абрамович, 1901 р. 
народження, с. Петрикiвка Новомосковського р-ну 
Днiпропетровської обл., єврей, освiта вища. 
Проживав у м. Стахановi, помiчник головного 
iнженера тресту "Серговугiлля". Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР 29 березня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    
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ЛЮБИЦЬКИЙ Олександр Георгiйович, 
1903 р. народження, м. Валки Валкiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiловодськ, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 13 жовтня 1943 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛЮБIЄВ Григорiй Iларiонович, 1898 р. 
народження, с. Першотравневе Першотравневого р-
ну Донецької обл., грек, освiта початкова. 
Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
заготiвельник Iванiвського сiльпо. Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 10 лютого 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

ЛЮБIЄВ Iван Iларiонович, 1896 р. 
народження, с. Першотравневе Першотравневого р-
ну Донецької обл., грек, освiта початкова. 
Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
бухгалтер сiльмагу. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 9 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЛЮБIНЕЦЬКИЙ Альбiн Володимирович, 
1919 р. народження, с. Немиринцi Городоцького р-
ну Хмельницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Кагановича. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 20 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛЮБIНЕЦЬКИЙ Владислав Йосипович, 
1887 р. народження, с. Немиринцi Городоцького р-
ну Хмельницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, 
коваль к-пу iм. Кагановича. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛЮБIНЕЦЬКИЙ Фелiкс Антонович, 1902 
р. народження, с. Малий Лазучин Базалiйського р-
ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Червоний Жовтень Станично-
Луганського р-ну, тесляр к-пу iм. Косiора. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 20 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛЮБКIН Андрiй Iванович, 1909 (1911) р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у с. 
Березiвка Новопсковського р-ну, учень середньої 
школи. Репресований двiчi. Арештований 1 лютого 
1930 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної української пiдпiльної 
органiзацiї. 17 квiтня 1930 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 26 квiтня 1933 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований вiдповiдно у 
1930 i 1989 роках. 

ЛЮБКIН Iлля Романович, 1880 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiлолуцьку, лiсник Бiлолуцького лiсництва. 
Арештований 24 лютого 1943 року за 
звинуваченням у зрадництвi радянських громадян. 
14 квiтня 1944 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ЛЮБКIН Тимофiй Омелянович, 1895 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м. Стахановi, 
директор школи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 2 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЛЮБЛIНСЬКИЙ Мартин Васильович, 
1894 р. народження, с. Слобода-Чернецька 
Новоград-Волинського р-ну Київської обл., поляк, 
освiта початкова. Проживав у с. Коноплянiвка 
Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Димитрова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛЮБЛIНСЬКИЙ Франц Гнатович, 1873 р. 
народження, с. Слобода-Чернецька Новоград-
Волинського р-ну Київської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Лимарiвка Бiловодського 
р-ну, колгоспник к-пу "Авангард". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛЮБЧАК Олександр Юхимович, 1908 р. 
народження, с. Уяринцi Тиврiвського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, техкерiвник об'єднання 
"Донпромвугiлля". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 9 жовтня 1943 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛЮБЧЕНКО-ПРИЛУЦЬКИЙ Iван 
Григорович, 1892 р. народження, м. Вовчанськ 
Вовчанського р-ну Харкiвської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
рахiвник з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЛЮБЧЕНКО Панас Омелянович, 1899 р. 
народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
вантажник шахти № 1-бiс "Криворiжжя". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

ЛЮБЧЕНКО Пантелiй Васильович, 1900 р. 
народження, с. Iванiвка Роменського р-ну 
Кiровоградської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, пiдручний сталевара з-ду 
iм. Жовтневої революцiї. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 9 вересня 1942 року засуджений до 8 
р. позбавлення волi. Виконання вироку припинено 
– направлений у дiючу армiю.  Реабiлiтований у 
1989 роцi.    



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 

512 

ЛЮБЧЕНКО Петро Iванович, 1897 р. 
народження, с. Малярiвка Градизького р-ну 
Харкiвської обл., українець, неписьменний. 
Проживав у м. Краснодонi, робiтник млина. 
Арештований 24 травня 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 недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЮБЧЕНКО Петро Iванович, 1913 р. 
народження, с. Нова Гребля Бузького р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Сиротине Сєверодонецької 
мiськради, запальник шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ЛЮДВIНСЬКИЙ Михайло Абрамович, 
1902 р. народження, с. Романiвка Дзержинського р-
ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, 
вахтер пожежно-сторожової охорони шахти 
"Бiлянка". Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ЛЮДЬКО Бронiслав Йосипович, 1908 р. 
народження, Бiлорусь, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду iм. Косiора. 
Репресований двiчi. Арештований 4 листопада 1932 
року за звинуваченням у шпигунствi. 24 грудня 
1932 року справу припинено за недостатнiстю 
даних для притягнення до суду. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1932 i 1989 роках. 

ЛЮДЬКО Станiслав Йосипович, 1903 р. 
народження, Бiлорусь, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, слюсар монтажного 
вiддiлу з-ду iм. Жовтневої революцiї. Репресований 
двiчi. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 
4 березня 1933 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. 2 листопада 1937 року Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований в обох справах у 1989 
роцi.    

ЛЮЛЬКА Iван Степанович, 1921 р. 
народження, Польща, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацитi, столяр шахти № 22-53. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 травня 
1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛЮТИЙ Митрофан Семенович, 1902 р. 
народження, м. Новий Оскол Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Алчевську, юрист з-ду iм. 
Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
13 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ЛЮТИКОВ Андрiй Iванович, 1883 р. 
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бобриковому, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 6 квiтня 1930 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛЮТОВ Сергiй Iванович, 1888 р. 
народження, х. Прогной, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську 
Перевальського р-ну, робiтник кам'яного кар'єру. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

ЛЮТОВА Пелагiя Митрофанiвна, 1908 р. 
народження, с. Нiкiтовка Нiкiтовського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українка, 
освiта початкова. Проживала в м. Лисичанську, без 
певних занять. Луганським обласним судом 15-16 
червня 1950 року засуджена до 25 р. позбавлення 
волi. Верховним судом УРСР 2 лютого 1955 року 
строк покарання знижено до 7 р.  Реабiлiтована у 
1991 роцi.    

ЛЮТЦЕВ Давид Давидович, 1886 р. 
народження, с. Ускорман Новоузенського р-ну 
Самарської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у смт Нижнє 
Первомайської мiськради, робiтник шахти № 3-13 
"Тошкiвка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 
жовтня 1938 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛЮФТ Еммануїл Iванович, 1886 р. 
народження, к. Новопiлля Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с-щi Азарiвка Лутугинського р-ну, колгоспник к-
пу iм. Тельмана. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЮФТ Лiдiя Єгорiвна, 1912 р. народження, 
с. Переможне Новоайдарського р-ну, нiмкеня, 
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, 
робiтниця з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Арештована 11 вересня 1937 року як дружина 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 24 вересня 1937 року справу 
припинено.  Реабiлiтована у 1937 роцi.    

ЛЮФТ Олександр Кiндратович, 1895 р. 
народження, Саратовський р-н Саратовської обл., 
Росiйська Федерацiя, нiмець, неписьменний. 
Проживав у с. Березiвське Попаснянського р-ну, 
крiпильник шахти № 100. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 12 липня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 21 серпня 
1941 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЮЦЕВ Давид Давидович, 1913 р. 
народження, с. Повинка, Омська обл., Росiйська 
Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у с-
щi Лоскутiвка Попаснянського р-ну, робiтник 
щебеневого кар'єру зал.ст. Лоскутiвка. 
Арештований 11 сiчня 1938 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
11 травня 1939 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛЮЦКЕНДОРФ Фрiдрiх Фердiнандович, 
1916 р. народження, с-ще Азарiвка Лутугинського 
р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав в 
Азарiвцi, тракторист к-пу iм. Тельмана. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 10 сiчня 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    
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ЛЯГУЦЬКИЙ Казимир Йосипович, 1910 р. 
народження, с. Октябр, Могильовська обл., 
Бiлорусь, поляк, освiта початкова. Проживав у м. 
Попасна, майстер-склодув з-ду "Червоний скляр". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЛЯГУША Iван Кiндратович, 1898 р. 
народження, смт Маломиколаївка 
Антрацитiвського р-ну, росiянин, освiта початкова.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. 
Антрацитi, крiпильник шахти № 1. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ЛЯГУША Марфа Карпiвна, 1900 р. 
народження, с. Iллiрiя Лутугинського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в смт 
Штерiвка Краснолуцької мiськради, не працювала. 
Арештована 12 грудня 1946 року за звинуваченням 
у зрадницьких дiях. 14 березня 1947 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1947 роцi.    

ЛЯГУША Мирон Iванович, 1900 р. 
народження, смт Штерiвка Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Штерiвцi, апаратник Петровського з-ду № 59. 
Арештований 6 травня 1938 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 28 вересня 1938 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЯДСЬКА Серафима Григорiвна, 1911 р. 
народження, с. Куп'янськ Богучарського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українка, 
освiта середня. Проживала в с. Дiброва 
Мiловського р-ну, шкiльна вчителька. Арештована 
1 червня 1943 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 28 серпня 1943 року 
виправдана Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл.  Реабiлiтована у 1943 роцi.    

ЛЯДСЬКИЙ Сергiй Мефодiйович, 1880 р. 
народження, с. Новоохтирка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Кремiнна, священик. Арештований 17 липня 1935 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 
березня 1936 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЯЛЕНКО Павло Тихонович, 1911 р. 
народження, с. Розсохувате Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий обслуги евакогоспиталю № 5364. 
Вiйськовим трибуналом Ярославського гарнiзону, 
Росiйська Федерацiя, 20 червня 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛЯЛЮХIН Петро Григорович, 1919 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, росiянин, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, батальйонний писар. 
Вiйськовим трибуналом 57 окремої стрiлецької 
бригади 11 листопада 1942 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛЯМЗIН Дмитро Трохимович, 1886 р. 
народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, сторож пiдсобного 
господарства з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЯМЗIН Олександр Дмитрович, 1902 р. 
народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, десятник транспортного 
цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 7 лютого 
1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1974 роцi.    

ЛЯМIН Iван Степанович, 1909 р. 
народження, с. Соф'їнка Уметського р-ну 
Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с-щi зал.ст. 
Бунчукiвка, черговий зал.ст. Чорноморка. 
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 19 травня 1943 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. 27 липня 1943 року Верховним 
судом СРСР справу повернено на дослiдування. 18 
липня 1944 року справу припинено за смертю 
ув’язненого. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛЯМIН Павло Федорович, 1907 р. 
народження, с. Тазово Свободiнського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. 
Проживав у м. Краснодонi, помiчник головного 
iнженера шахти № 12. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 2 лютого 1944 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЯМЦЕВ Тимофiй Семенович, 1899 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. 
Краматорську Донецької обл., десятник 
Краматорського машинобудiвного з-ду. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 
роцi.    

ЛЯНГ Якiв Якович, 1887 р. народження, с. 
Ясинiвка Марiупольського р-ну Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у кол.с. 
Чапаєве Першозванiвської сiльради Лутугинського 
р-ну, колгоспник к-пу "Драйлiнде". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 серпня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1969 
роцi.    

ЛЯНГЕ Василь Едуардович, 1912 р. 
народження, м. Краснодар, Росiйська Федерацiя, 
поляк, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, 
майстер-склодув з-ду "Червоний скляр". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1980 
роцi.    

ЛЯНГЕ Вiльгельм Самiйлович, 1875 р. 
народження, с. Свiтянка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Вiвчарове Троїцького р-ну, сторож к-пу iм. 
Шевченка. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 12 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ЛЯНГЕ Едуард Едуардович, 1914 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, майстер-склодув з-ду 
"Червоний скляр". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 13 вересня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЛЯНГЕ (ЛАНГЕ) Конрад Михайлович, 
1889 р. народження, с. Владин Житомирського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Вiвчарове Троїцького р-ну, селянин-
одноосiбник. Донецьким обласним судом 7 березня 
1937 року засуджений до розстрiлу. 5 квiтня 1937 
року. Верховним судом УРСР розстрiл замiнено 10 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛЯНГЕ М'ячеслав Едуардович, 1909 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, майстер-склодув з-ду 
"Червоний скляр". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ЛЯНГЕ Рейнгольд Фрiдрiхович, 1898 р. 
народження, с. Владин Житомирського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Шахове Троїцького р-ну, робiтник радгоспу 
"Привiлля". Донецьким обласним судом 4-5 
березня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1967 роцi.    

ЛЯНГЕ Рiхард Людвiгович, 1909 р. 
народження, к. Кошелiвка Баришiвського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, 
колгоспник к-пу "Правда". Донецьким обласним 
судом 29 серпня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЛЯНГЕ Роберт Вiльгельмович, 1904 р. 
народження, к. Блюменталь Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Вiвчарове Троїцького р-ну, селянин-
одноосiбник. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЯНГЕ (ЛАНГЕ) Рудольф Фрiдрiхович, 
1896 р. народження, с. Владин Житомирського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Вiвчарове Троїцького р-ну, робiтник на 
спорудженнi кiнотеатру у смт Лозно-Олександрiвка 
Бiлокуракинського р-ну. Донецьким обласним 
судом 7 березня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛЯНГЕ Станiслав Едуардович, 1907 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, робiтник-склодув з-ду 
"Червоний скляр". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 13 вересня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ЛЯПIН Олександр Митрофанович, 1902 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова.  Член ВКП(б) у 1930-1937 рр. Проживав 
у Луганську, стругальник з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 1 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 16 жовтня 1937 року. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

ЛЯПIН Петро Юхимович, 1896 р. 
народження, м. Первомайськ, росiянин, освiта 
вища. Проживав у м. Сєверодонецьку, завiдуючий 
меддiльницею с-ща „Лисхiмбуду”. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 20 
вересня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛЯПIНА Вiра Iсаївна, 1898 р. народження, 
м. Щастя Жовтневої райради м. Луганська, 
українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Луганську, домогосподарка. Арештована 20 жовтня 
1937 року як дружина репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 4 листопада 
1937 року справу припинено.  Реабiлiтована у 1937 
роцi.    

ЛЯПIНА Ганна Тимофiївна, 1918 р. 
народження, с. Молоткiвцi Комсомольського р-ну 
Вiнницької обл., українка, освiта н/середня. 
Проживала в с. Довге Слов'яносербського р-ну, 
робiтниця радгоспу "Довгий". Арештована 20 
лютого 1943 року за звинуваченням у зрадницьких 
дiях. 5 липня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЛЯПКО Стефан Антонович, 1891 р. 
народження, с. Розiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Без певного мiсця 
проживання i роботи. Лiнiйним судом Донецької 
залiзницi 26-27 березня 1936 року засуджений до 8 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЯПОВ Михайло Iванович, 1906 р. 
народження, м. Попасна, українець, освiта 
н/середня. Проживав у м. Стрий Дрогобицької обл., 
завгосп мiськлiкарнi. Луганським обласним судом 5 
серпня 1947 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛЯПОВА Iрма Карлiвна, 1908 р. 
народження, м. Сватове, нiмкеня, освiта середня. 
Проживала в м. Рубiжне, нормувальниця цеху № 24 
хiмкомбiнату. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 28 грудня 1937 року засуджена до розстрiлу. 
Реабiлiтована у 1966 роцi.    

ЛЯПОТО Ольга Михайлiвна, 1905 р. 
народження, м. Куп'янськ Харкiвської обл., 
українка, освiта середня. Проживала в м. Стахановi, 
домогосподарка. Арештована 7 сiчня 1942 року за 
звинуваченням у причетностi до агентури 
нiмецьких розвiдорганiв. 8 сiчня 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЛЯСКЕ Герман Францович, 1898 р. 
народження, Польща, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, возiй мiськхарчоторгу. 
Арештований 4 вересня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 24 квiтня 
1942 року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЯСКЕВИЧ Макар Пилипович, 1909 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, 
ремонтний робiтник зал.ст. Сватове. Арештований 
21 березня 1943 року за звинуваченням в 
антирадянській агітації. 20 грудня 1945 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    
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ЛЯУФЕР Тимофiй Вiкторович, 1909 р. 
народження, Польща, поляк, освiта середня. 
Проживав у м. Перевальську, електромонтер шахти 
№ 25. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ЛЯХОВ Борис Петрович, 1893 р. 
народження, с. Коломийчиха Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 33 батальйону. Вiйськовим трибуналом 1 
армiї 2 сiчня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛЯХОВ Дмитро Сергiйович, 1904 р. 
народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, 
українець. Проживав у Новочервоному, колгоспник 
к-пу iм. Калiнiна. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 17 листопада 1943 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЯХОВ Михайло Якович, 1900 р. 
народження, с. Наугольне Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Наугольному, колгоспник к-пу "Пролетар". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛЯХОВ Никанор Федосiйович, 1891 р. 
народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, робiтник склозаводу "Пролетар". 21 
сiчня 1933 року арештований за звинуваченням в 
антирадянськiй дiяльностi. 4 березня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЯХОВ Олексiй Дорофiйович, 1910 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 1168 стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 346 стрiлецької 
дивiзiї 28 травня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛЯХОВИЙ Iван Микитович, 1919 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Куйбишевської обл., Росiйська 
Федерацiя, 10 листопада 1940 року засуджений до 5 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛЯШЕВ Степан (Стефан) Родiонович, 1875 
р. народження, с. Гончарiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, конюх шахти № 1-2. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 
роцi.    

ЛЯШЕВА (ЛЯШОВА) Марiя Кузьмiвна, 
1905 р. народження, смт Нижня Дуванка 
Сватiвського р-ну, українка, неписьменна. 
Проживала в Нижнiй Дуванцi, домогосподарка. 
Донецьким обласним судом 4-5 квiтня 1935 року 
засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1990 роцi.    

ЛЯШЕНКО Агрипина Iсаївна, 1888 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в с. 
Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, домогосподарка. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 серпня 
1945 року засуджена до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ЛЯШЕНКО Анастасiя Митрофанiвна, 1926 
р. народження, с. Ребрикове Антрацитiвського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала в 
Ребриковому, не працювала. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 24 вересня 
1945 року вислана за межi України як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЛЯШЕНКО (ЛЯЩЕНКО) Антон 
Данилович, 1901 р. народження, смт 
Краснорiченське Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Краснорiченському, 
робiтник цегельного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ЛЯШЕНКО Борис Якович, 1900 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, апаратник хiмкомбiнату. Арештований 20 
листопада 1931 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
13 грудня 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiтований у 
1931 роцi.    

ЛЯШЕНКО Варвара Митрофанiвна, 1924 
р. народження, с. Ребрикове Антрацитiвського р-
ну, українка, освiта середня. Проживала в 
Ребриковому, дiловод середньої школи в с. 
Картушине. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 24 вересня 1945 року вислана за 
межi України як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована 
у 1990 роцi.    

ЛЯШЕНКО Василь Олександрович, 1917 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Шевченко Кремiнського р-ну, не працював. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 9 
липня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛЯШЕНКО Василь Павлович, 1892 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Єпiфанiвцi, тесляр зал.ст. Лоскутiвка Пiвнiчно-
Донецької залiзницi. Постановою Судової "трiйки" 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 21 лютого 1932 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ЛЯШЕНКО Гаврило Якимович, 1900 р. 
народження, с. Старовiрiвка Шевченкiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, 
не працював. Арештований 6 лютого 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 13 серпня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    
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ЛЯШЕНКО Григорiй Iванович, 1881 (1882) 
р. народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Єпiфанiвцi, колгоспник к-пу iм. Сталiна. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 31 
березня 1933 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України умовно. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ЛЯШЕНКО Зiнаїда Микитiвна, 1885 р. 
народження, смт Штерiвка Краснолуцької 
мiськради, українка, неписьменна. Проживала в 
Штерiвцi, домогосподарка. Арештована 19 грудня 
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 18 квiтня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1942 роцi.    

ЛЯШЕНКО Iван Iванович, 1884 р. 
народження, с. Чапаєвка Золотонiського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Крiпенський Антрацитiвської 
мiськради, не працював. Луганським обласним 
судом 23 серпня 1948 року засуджений до 25 р. 
позбавлення волi.  5 серпня 1955 року Верховним 
судом УРСР мiру покарання знижено до 10 р. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛЯШЕНКО Iван Семенович, 1910 р. 
народження, с. Шпотине Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Бондареве Старобiльського р-ну, колгоспник. 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 5 
квiтня 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1955 роцi.    

ЛЯШЕНКО Iлля Тимофiйович, 1887 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Єпiфанiвцi, тесляр к-пу iм. Калiнiна. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 4 серпня 1945 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЯШЕНКО Клим Амосович, 1872 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав на 
куркульському виселку, Варварiвська сiльрада 
Кремiнського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 21 лютого 1932 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЯШЕНКО Ксенiя Сергiївна, 1904 р. 
народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в смт Нижня 
Дуванка Сватiвського р-ну, не працювала. 
Арештована 8 лютого 1943 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 13 серпня 
1943 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ЛЯШЕНКО Михайло Iллiч, 1906 р. 
народження, с. Петропавлiвка Куп’янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, шлiфувальник з-ду 
"Пролетар". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
13 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ЛЯШЕНКО Михайло Кiндратович, 1908 р. 
народження, Польща, українець, освiта середня. 
Проживав у м. Красний Луч, технiк-нормувальник 
тресту "Донбасантрацит". Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

ЛЯШЕНКО Михайло Макарович, 1912 р. 
народження, с. Микiльське Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Морозiвка Мiловського р-ну, нормувальник 
Морозiвської МТС. Луганським обласним судом 4 
грудня 1946 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛЯШЕНКО Надiя Митрофанiвна, 1923 р. 
народження, с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну, 
українка, освiта середня. Проживала в 
Ребриковому, шкiльна вчителька. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 24 вересня 
1945 року вислана за межi України як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ЛЯШЕНКО Никифор Гнатович, 1909 р. 
народження, с. Березняки Покровсько-
Багачанського р-ну Полтавської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Довжанський 
Свердловської мiськради, бригадир 8-ї буддiльницi 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Вiйськовим 
трибуналом залiзничної магiстралi Москва-Донбас 
14 вересня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ЛЯШЕНКО Олександр Якович, 1919 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, без певних занять. Луганським 
обласним судом 15-16 червня 1950 року 
засуджений до 25 р. позбавлення волi. Верховним 
судом УРСР 21 лютого 1955 року строк покарання 
знижено до 6 р.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛЯШЕНКО Олексiй Климентiйович, 1898 
р. народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав на 
куркульському виселку, Варварiвська сiльрада 
Кремiнського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Арештований 13 листопада 1931 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 21 лютого 1932 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1932 роцi.    

ЛЯШЕНКО Олексiй Лук'янович, 1884 р. 
народження, смт Маломиколаївка 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Сталiнабад, Туркменська 
РСР, торговець худобою. Арештований 2 жовтня 
1933 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 17 листопада 1933 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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ЛЯШЕНКО Павло Якович, 1911 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, пилорамник будконтори тресту 
"Лисичанськвугiлля". Луганським обласним судом 
15-16 червня 1950 року засуджений до 25 р. 
позбавлення волi. Верховним судом УРСР 21 
лютого 1955 року строк покарання знижено до 7 р.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ЛЯШЕНКО Петро Миколайович, 1897 р. 
народження, м. Київ, українець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Лисичанську, помiчник начальника 
вiддiлу постачання з-ду "Донсода". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ЛЯШЕНКО Свирид Петрович, 1900 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в 
Єпiфанiвцi, колгоспник к-пу iм. Калiнiна. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 2 березня 1938 року. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

ЛЯШЕНКО Семен Гордiйович, 1909 р. 
народження, с. Микiльське Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
начальник маневрової групи 43 прикордонного 
загону. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Азербайджанської РСР 4 жовтня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛЯШЕНКО Спиридон Петрович, 1900 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у 
Єпiфанiвцi, колгоспник к-пу iм. Сталiна. 
Арештований 26 серпня 1931 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї.  13 грудня 1931 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення.  Реабiлiтований у 1931 роцi.    

ЛЯШЕНКО Степан Романович, 1888 р. 
народження, с. Орлик Кобеляцького повiту 
Полтавської губернiї, українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Великоцьк Мiловського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Арештований 29 червня 1931 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 20 жовтня 1931 
року з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1997 
роцi.    

ЛЯШЕНКО Устина Якiвна, 1905 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Єпiфанiвцi, без певних занять. Луганським 
обласним судом 15-16 червня 1950 року засуджена 
до 25 р. позбавлення волi. Верховним судом УРСР 
21 лютого 1955 року строк покарання знижено до 7 
р.  Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЛЯШЕНКО Феофан (Теофан) Сидорович, 
1907 р. народження, м. Первомайськ, українець, 
освiта н/вища. Проживав у м. Чистякове Донецької 
обл., завiдуючий вiддiлом мiськробiткоопу. 
Репресований двiчi. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ОДПУ вiд 2 квiтня 1934 року висланий 
на 3 р. за межi України. 17 квiтня 1937 року 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ЛЯШЕНКО Юхим Васильович, 1871 р. 
народження, с. Колядiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Колядiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 9 березня 1931 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 
червня 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ЛЯШЕНКО Якiв Михайлович, 1885 р. 
народження, с. Колядiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у кол.с. 
Шевченко Олексiївської сiльради Новоайдарського 
р-ну, колгоспник к-пу iм. Ворошилова. Судовою 
колегiєю Луганського обласного суду 26 квiтня 
1951 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 4 
травня 1955 року Верховним судом УРСР мiру 
покарання знижено до 6 р. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ЛЯШЕНКО Якiв Романович, 1888 р. 
народження, с. Орлик, Полтавська губернiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Великоцьк Мiловського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Арештований 29 червня 1931 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 20 жовтня 1931 
року звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. 
Реабiлiтований у 1997 роцi.   

ЛЯШЕНКОВА Анастасiя Юхимiвна, 1906 
р. народження, с. Ребрикове Антрацитiвського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала в 
Ребриковому, колгоспниця к-пу "Червоний 
партизан". Вiйськовим трибуналом 18 армiї 4 
листопада 1941 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ЛЯШКЕВИЧ Володимир Олександрович, 
1906 р. народження, м. Смоленськ, Росiйська 
Федерацiя, поляк, освiта середня. Проживав у м. 
Рубiжне, начальник змiни цеху № 18 хiмкомбiнату. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 26 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ЛЯШКО Архип Микитович, 1881 р. 
народження, Бiлокуракинський р-н, українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Бiлолуцьк 
Новопсковського р-ну, селянин-одноосібник. 
Арештований 19 лютого 1929 року за 
звинуваченням в антирадянських дiях. 13 травня 
1929 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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ЛЯШКО Максим Костянтинович, 1904 р. 
народження, с. Танюшiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Танюшiвцi, голова к-пу iм. Петровського. 20 
березня 1934 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд –  
звинувачувався у саботажi i антирадянськiй 
агiтацiї. 24 квiтня 1934 року справу припинено за 
малозначнiстю.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЯШКОВ Федiр Малафiйович, 1899 р. 
народження, с. Єфремово-Степановка 
Тарасовського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, змiнний майстер з-ду Наркомату 
шляхiв. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 3 лютого 1936 року засуджений до 2 р. 
позбавлення волi. 2 березня 1936 року Верховним 
судом СРСР вирок скасовано, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1936 роцi.    

ЛЯШОВ Андрiй Васильович, 1903 р. 
народження, с. Гончарiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Без певного мiсця 
проживання i роботи. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 26-27 березня 1936 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЯЩЕНКО Андрiй Данилович, 1911 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, неписьменний. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 1035 стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 280 стрiлецької 
дивiзiї 9 вересня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 12 вересня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ЛЯЩЕНКО Ганна Михайлiвна, 1909 р. 
народження, кол.с. Павликiвка Краснорiченської 
селищної Ради Кремiнського р-ну, українка, освiта 
початкова. Проживала за мiсцем народження, 
колгоспниця к-пу "Доброволець". Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 13 травня 
1944 року як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України.  Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ЛЯЩЕНКО Дмитро Васильович, 1889 р. 
народження, с. Залиман Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Первомайську, помiчник стволового шахти iм. 
Менжинського. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 9 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 11 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ЛЯЩЕНКО Дмитро Iванович, 1892 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Краснорiченському, слюсар-ремонтник зал.ст. 
Кремiнна. Арештований 25 квiтня 1943 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини i 
антирадянськiй агiтацiї. 15 червня 1944 року справу 
припинено за смертю підслідного.  Реабiлiтований 
у 1995 роцi.    

ЛЯЩЕНКО Михайло Григорович, 1907 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 1014 стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 288 стрiлецької 
дивiзiї 2 вересня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. 29 вересня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом Волховського фронту розстрiл 
замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1998 роцi.    

ЛЯЩЕНКО Михайло Дормидонтович, 1902 
р. народження, с. Танюшiвка Новопсковського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, робiтник "Склобуду". Луганським 
обласним судом 10 сiчня 1947 року засуджений до 
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ЛЯЩЕНКО Сергiй Микитович, 1885 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, неписьменний. Проживав у 
Краснорiченському, слюсар к-пу iм. Ворошилова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ЛЯЩЕНКО (ЛЕЩЕНКО) Степан 
Андрiйович, 1897 р. народження, смт 
Краснорiченське Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
бурильник шахти iм. Титова. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ЛЯЩЕНКО Федiр Iванович, 1897 р. 
народження, м. Бiла Церква Київської обл., 
українець, освiта вища. Проживав у м. Алчевську, 
помiчник начальника коксових печей 
коксохiмзаводу № 19. Арештований 4 жовтня 1938 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 5 грудня 1939 року 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу справу повернено на дослiдування. 20 
березня 1940 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

М 
 
МААК Єгор Якович, 1912 р. народження, 

кол.с. Грекове-Єлизаветинське Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, конюх к-пу "13-а 
рiчниця Жовтня". Арештований 27 лютого 938 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14 
вересня 1939 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

МААК Олександр Якович, 1916 р. 
народження, м. Ровеньки, нiмець, освiта н/середня. 
Проживав у кол.к. Грекове-Єлизаветинська 
Ровенькiвської мiськради, колгоспник к-пу 
"Паркомуна". Донецьким обласним судом 4 лютого 
1939 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МААС Генрiх Генрiхович, 1888 р. 
народження, с. Переможне Новоайдарського р-ну, 
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нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Переможному, сторож радгоспу "Новоайдарський". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МААС Генрiх Георгiйович, 1892 р. 
народження, х. Новомарiєнталь, Марiупольський р-
н Донецької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Переможне Новоайдарського р-ну, 
рахiвник к-пу iм. К. Лiбкнехта. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МААС Георгiй Георгiйович, 1887 р. 
народження, х. Новомарiєнталь, Марiупольський р-
н Донецької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Переможне Новоайдарського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. К. Лiбкнехта. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МААС Єгор (Георгiй) Християнович, 1886 
р. народження, с. Кальчинiвка Марiупольського р-
ну Донецької обл., нiмець. Проживав у с. Провалля 
Свердловської мiськради, лимар радгоспу 
"Ровенькiвський". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 21 листопада 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МААС Олександр Людвiгович, 1905 р. 
народження, с. Нижньоводяне Большекрєпiнського 
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у кол.с. Талове-
Тузлове Благiвської сiльради Ровенькiвської 
мiськради, голова к-пу iм. XVII партз'їзду. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МАВРIН Микола Калинович, 1891 р. 
народження, х. Пiчугiн, Чернишевський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
кочегар райлiкарнi. Донецьким обласним судом  25 
липня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МАВРОМАТI Микола Матвiйович, 1896 р. 
народження, м. Єйськ Краснодарського краю, 
Росiйська Федерацiя, грек, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, завiдуючий 
манометричною майстернею з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАГДАЛIНСЬКИЙ Iван Якович, 1919 р. 
народження, смт Мархлевськ Мархлевського р-ну 
Житомирської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник залiзничної 
магiстралi Москва-Донбас. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАГЕР Михайло Григорович, 1905 р. 
народження, с. Люцерн, Саратовська обл., 
Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Мiусинську Краснолуцької 
мiськради, стрiлочник зал.ст. Красний Луч. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 березня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 

виконано 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 1963 
роцi.    

МАГНЕЦЬКИЙ Василь Iванович, 1880 р. 
народження, с. Сурово Лисогорського р-ну 
Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Красний Луч, не 
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 25 сiчня 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАГО Йосип Федорович, 1900 р. 
народження, м. Брянка, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець. Перебував у 
госпiталi пiсля поранення на фронтi. Вiйськовим 
трибуналом 135 окремої стрiлецької бригади 12 
лютого 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. 4 вересня 1942 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.    

МАГОДА (ПОЗIНА, МIРМОВИЧ) Єва 
Михайлiвна, 1884 р. народження, м. Таганрог 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, єврейка, 
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, кухар 
їдальнi тресту "Ворошиловградвугiлля". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 17 листопада 
1945 року вислана на 5 р. за межi України. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.    

МАДИ Андрiй Петрович, 1896 р. 
народження, Румунiя, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, машинiст-слюсар шахти 
№ 2-3. Особливою нарадою при НКВС СРСР 3 
травня 1940 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЄВСЬКИЙ Андрiй Войцехович, 1881 р. 
народження, Польща, поляк, неписьменний. 
Проживав у м. Брянка, крiпильник шахти № 6. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 14 
грудня 1940 року тим же органом вирок скасовано, 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1940 роцi.    

МАЄВСЬКИЙ Iван Iванович, 1910 р. 
народження, с. Урицьке Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта середня. 
Проживав у м. Красний Луч, шкiльний учитель. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 березня 
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЄВСЬКИЙ Олексiй Iванович, 1906 р. 
народження, с. Урицьке Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Софiївський Краснолуцької 
мiськради, бригадир транспортного цеху шахти № 
21. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

МАЄВСЬКИЙ Петро Iванович, 1907 р. 
народження, с. Урицьке Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, вантажник тресту 
"Днiпропаливо". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

МАЄВСЬКИЙ Якiв Iванович, 1901 р. 
народження, с. Урицьке Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
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Проживав у смт Софiївський Краснолуцької 
мiськради, завiдуючий молочною фермою к-пу 
"Шлях вперед". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 21 листопада 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1964 роцi.    

МАЄВСЬКИЙ Якiв Якович, 1904 р. 
народження, х. Лiсний, Єнакiївський р-н Донецької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт 
Софiївський Краснолуцької мiськради, бригадир к-
пу "Шлях вперед". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

МАЄР (МАЙЄР) Август Петрович, 1869 р. 
народження, с. Маянiвка Ярунського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Можнякiвка Новопсковського р-ну, тесляр к-пу iм. 
Димитрова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЄР (МАЙЄР) Єгор Якович, 1919 р. 
народження, кол.с. Грекове-Єлизаветинське 
Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, тракторист к-пу "13-а рiчниця 
Жовтня". Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 
листопада 1942 року визнаний соцiально 
небезпечним елементом i засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЄР Карл Якович, 1912 р. народження, 
кол.с. Грекове-Єлизаветинське Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, тракторист к-пу 
"13-а рiчниця Жовтня". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 листопада 1938 року засуджений 
до розстрiлу.  Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МАЖАРА Гнат Васильович, 1895 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий. Вiйськовим 
трибуналом 1 армiї 6 серпня 1943 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

МАЖАРОВ (МОЖАРОВ) Сидiр Климович, 
1903 р. народження, м. Лисичанськ, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
180 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 60 
стрiлецької дивiзiї 26 травня 1943 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. 27 серпня 1947 року 
Верховним судом СРСР мiру покарання знижено до 
4 р. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МАЖЕНКО Петро Васильович, 1922 р. 
народження, с. Веселогорiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Веселогорiвцi, вагар радгоспу iм. Iллiча. 
Вiйськовим трибуналом 12 армiї 12 квiтня 1942 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 1 
травня 1942 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МАЗАН Василь Павлович, 1888 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вовчоярiвцi, колгоспник к-пу "Переможець". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

МАЗАН Митрофан Павлович, 1897 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 

українець, освiта початкова. Проживав у с. Бiла 
Гора Попаснянського р-ну, коваль комуни "Гiгант". 
Репресований двiчi. Арештований 8 липня 1931 
року за звинуваченням у боротьбi з революцiйним 
рухом. 22 серпня 1931 року з-пiд варти звiльнений. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1964 i 1956 роках.   

МАЗАНКIН Iван Володимирович, 1890 р. 
народження, м. Краснодон, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Краснодонi, селянин-
одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 13 березня 1930 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЗАНКIН Iван Гнатович, 1893 р. 
народження, с. Пiдгiрне Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Великий 
Суходiл Краснодонського р-ну, лiсоруб 
Суходiльського лiсництва. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 8 жовтня 
1938 року. Реабiлiтований у 1974 роцi.    

МАЗАНКIН Петро Павлович, 1875 р. 
народження, х. Уляшкiн, Азово-Чорноморський 
край, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
середня. Проживав у с. Малий Суходiл 
Краснодонського р-ну, не працював. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЗАНКIН Сергiй Гнатович, 1897 р. 
народження, кол.х. Єлисюткiн, Краснодонський р-
н, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Урало-Кавказ Краснодонської мiськради, вибiйник 
шахти № 9. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МАЗАНКIН Степан Михайлович, 1881 р. 
народження, смт Талове Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Караганда, 
Казахстан, рахiвник шахти № 2. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЗАНОВ Аполлон Георгiйович, 1899 р. 
народження, х. Мостовой, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт 
Новоолександрiвка Краснодонського р-ну, швець 
майстернi № 1. Арештований 10 грудня 1932 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 
червня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАЗАНОВ Георгiй (Єгор) Харитонович, 
1897 р. народження, с. Верхньогарасимiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Верхньогарасимiвцi, касир к-пу iм. 
Калiнiна. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 8 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МАЗАНОВ Захар Тимофiйович, 1876 р. 
народження, х. Грачi, Каменський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у кол.с. Манохине Давидо-
Микiльської сiльради Краснодонського р-ну, 
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селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 1 квiтня 1930 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЗАНОВ Костянтин Терентiйович, 1876 
р. народження, с. Гарасимiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Гарасимiвцi, робiтник радгоспу 
"Iндустрiя". Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 8 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МАЗАНОВ Олексiй Харитонович, 1907 р. 
народження, с. Гарасимiвка Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Гарасимiвцi, колгоспник к-пу iм. Калiнiна. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

МАЗАНОВ Степан Миколайович, 1895 р. 
народження, х. Станичний, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. 
Верхньогарасимiвка Краснодонського р-ну, 
рахiвник Iзваринської групи шахт тресту 
"Краснодонвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 8 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

МАЗАНОВА Ольга Давидiвна, 1870 р. 
народження, с. Давидо-Микiльське 
Краснодонського р-ну, росiянка, неписьменна. 
Проживала в кол.с. Манохине Давидо-Микiльської 
сiльради, домогосподарка. Арештована 17 лютого 
1930 року за звинуваченням у боротьбi проти 
революцiйного руху. 19 березня 1930 року 
утримання пiд вартою замiнено пiдпискою про 
невиїзд. Реабiлiтована у 1997 роцi.    

МАЗIДОВ Антон Захарович, 1900 р. 
народження, Татарська АРСР, Росiйська Федерацiя, 
татарин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, не працював. Арештований 6 березня 1942 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У 
зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, 
де пiзнiше не виявлений. 20 грудня 1949 року 
справу припинено.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАЗIН Андрiй Петрович, 1912 р. 
народження, смт Тацине Ровенькiвської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Тациному, 
електрослюсар шахти № 35 "Михайлiвка". 
Вiйськовим трибуналом 18 армiї 1 лютого 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАЗIН Дмитро Павлович, 1902 р. 
народження, смт Тацине Ровенькiвської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Бобрикове Антрацитiвського р-ну, секретар 
Бобрикiвського партосередку. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 19 
квiтня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЗКА Нiна Якiвна, 1920 р. народження, с. 
Луб'янка Синельникiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в с. Новозванiвка Попаснянського р-ну, 
домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС 

СРСР 28 червня 1945 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1991 роцi.    

МАЗОР Лев Григорович, 1897 р. 
народження, м. Київ, єврей, освiта вища. Проживав 
у м. Стахановi, лiкар мiської лiкарнi. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

МАЗОХIНА Iрина Василiвна, 1884 р. 
народження, м. Старобiльськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в Старобiльську, робiтниця-
надомниця. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 16 сiчня 1942 року засуджена до 7 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1995 роцi.    

МАЗУР Анна Iванiвна, 1907 р. народження, 
с. Клоково, Тульська обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в смт 
Iванiвка Антрацитiвського р-ну, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької 
обл. 23 вересня 1941 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1962 роцi.    

МАЗУР Василь Полiкарпович, 1897 р. 
народження, с. Торське Краснолиманського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, завгосп Ящикiвської 
МТС. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 22 липня 1933 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЗУР Василь Федорович, 1913 р. 
народження, с. Лимарiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Новострiльцiвка Мiловського р-ну, робiтник 
конезаводу № 60. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 25 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАЗУР Данило Iллiч, 1877 р. народження, 
Польща, бiлорус. Проживав у м. Алчевську, 
розливник сталi з-ду iм. Ворошилова. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 19 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАЗУР Iван Дмитрович, 1922 р. 
народження, с. Гнаткiв Томашпiльського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Крута Гора Слов'яносербського р-ну, 
молотобоєць к-пу "Зiрка Жовтня". Арештований 10 
лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 27 липня 1943 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАЗУР Кузьма Вiкторович, 1918 р. 
народження, с. Киликiїв Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської 
мiськради, машинiст шахти № 2-3 iм. 
Дзержинського. Донецьким обласним судом 7 сiчня 
1939 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАЗУР Олександр Гнатович, 1908 р. 
народження, м. Алчевськ, українець, освiта 
початкова. Проживав в Алчевську, десятник з-ду 
iм. Косiора. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
22 лютого 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 16 вересня 1941 року тим же 
органом вирок скасовано, справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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МАЗУР Олександр Степанович, 1917 р. 
народження, м. Алчевськ, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, курсант 4 
прикордонної школи НКВС. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ внутрiшньої охорони 
Саратовського краю, Росiйська Федерацiя, 1 
листопада 1936 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МАЗУР Ольга Дорофiївна, 1910 р. 
народження, Рибкiвський р-н, Молдавська РСР, 
молдаванка, освiта початкова. Проживала в м. 
Луганську, не працювала. Луганським обласним 
судом 23 листопада 1950 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

МАЗУР Тимофiй Вiкторович, 1915 р. 
народження, с. Киликiїв Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, робiтник шахти № 2-3 iм. 
Дзержинського. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 9 лютого 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЗУР Федiр Вiкторович, 1911 р. 
народження, с. Киликiїв Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської 
мiськради, вiдкатник шахти № 2-3 iм. 
Дзержинського. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 29 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЗУРИК Йосип Iванович, 1905 р. 
народження, Польща, поляк, освiта середня. 
Проживав у м. Кремiнна, викладач СШ № 1. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 26 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1963 
роцi.    

МАЗУРИК Йосип Михайлович, 1900 р. 
народження, с. Гречана Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Лантратiвка Троїцького р-ну, сторож зал.ст. 
Лантратiвка. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
22 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.  
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МАЗУРИК Йосип Тимофiйович, 1874 р. 
народження, с. Гречана Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Лантратiвка Троїцького р-ну, робiтник 
сiльської пекарнi. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЗУРКЕВИЧ Аполлiнарiй 
Сильвестрович, 1885 р. народження, с. 
Розсохувата Хмельницького р-ну Вiнницької обл., 
поляк, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
прибиральник породи шахти iм. Сталiна. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАЗУРОВ Олексiй Iванович, 1936 р. 
народження, ст-ця Ладозька Усть-Лабiнського р-ну 
Краснодарського краю, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта н/середня. Проживав у м. Брянка, 
не працював. Луганським обласним судом 13 сiчня 
1964 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 13 
листопада 1965 року Верховним судом УРСР мiру 

покарання знижено до 2 р. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

МАЗЯШ Михайло Валентинович, 1894 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, робiтник шахти № 1 
"Криворiжжя". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МАЙ Генрiх Густавович, 1904 р. 
народження, к. Шидлiвка Постишевського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Алмазна Стахановської мiськради, зчiплювач 
вагонiв транспортного вiддiлу з-ду "Сталь". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.    

МАЙ Єгор Iванович, 1911 р. народження, 
Кустанайська обл., Казахстан, нiмець, освiта 
початкова. Проживав на кол.х. Чапаєва 
Першозванiвської сiльради Лутугинського р-ну, 
тесляр к-пу iм. Чапаєва. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1970 роцi.    

МАЙ Iван Християнович, 1917 р. 
народження, с. Башбек Iшунського р-ну Кримської 
АРСР, нiмець, освiта середня. Проживав у м. 
Красний Луч, рахiвник ситценабивної фабрики. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЙ Клара Карлiвна, 1911 р. народження, 
Новомиколаївський р-н Запорiзької обл., нiмкеня, 
освiта початкова. Проживала в с. Переможне 
Лутугинського р-ну, колгоспниця к-пу iм. Чапаєва. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 
1942 року визнана соцiально небезпечним 
елементом i засуджена до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1989 роцi.    

МАЙБОРОДА Володимир Фадейович, 1875 
р. народження, смт Новоолександрiвка 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, сторож шахти № 15. 
Вiйськовим трибуналом 18 армiї 16 листопада 1941 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

МАЙБОРОДА Гнат Гордiйович, 1896 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Новобiла 
Новопсковського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Донецьким обласним судом 10 березня 1936 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

МАЙБОРОДА Гнат Дмитрович, 1901 р. 
народження, с. Морозiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1 батальйону 975 полку прикордонних 
вiйськ НКВС. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу 12 армiї 26 грудня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

МАЙБОРОДА Iван Iванович, 1876 р. 
народження, с. Богданiвка Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Брянка, робiтник шахти № 6. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 19 
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грудня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЙБОРОДА Iван Петрович, 1878 р. 
народження, с. Богданiвка Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Богданiвцi, колгоспник к-пу iм. 12-рiччя Жовтня. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МАЙБОРОДА Iван Степанович, 1886 р. 
народження, смт Великий Лог Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Верхньошевирiвка Краснодонського р-ну, сторож 
радгоспу iм. Орджонiкiдзе. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 19 липня 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАЙБОРОДА Ларiон Гордiйович, 1890 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, селянин-
одноосiбник. Арештований 29 березня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 липня 
1931 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАЙБОРОДА Микола Макарович, 1908 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, головний механiк з-ду iм. Ворошилова. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 16 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

МАЙБОРОДА Олександр Семенович, 1894 
р. народження, с. Голодаєвка Матвєєво-
Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, слюсар 
шахти № 7-8. Постановою "трiйки" при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 24 лютого 1934 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МАЙБОРОДА Павло Петрович, 1911 р. 
народження, с. Богданiвка Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта середня. Проживав у м. 
Брянка, головний зоотехнiк управлiння сiльського 
господарства Перевальського р-ну. Вiйськовим 
трибуналом Київського вiйськового округу 30 
жовтня 1953 року засуджений до 15 р. позбавлення 
волi. 2 серпня 1956 року Президiєю Верховної Ради 
СРСР мiру покарання знижено до фактично 
вiдбутого строку. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МАЙБОРОДА Петро Матвiйович, 1898 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Первомайську, 
вантажник Попаснянського змiшторгу. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 21 вересня 1940 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЙБОРОДА Пилип Фотiйович, 1888 р. 
народження, смт Новоолександрiвка 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Новоолександрiвцi, грубник школи № 
12. Вiйськовим трибуналом 18 армiї 13 березня 
1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 6 квiтня 1942 року. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

МАЙБОРОДА Прохор Гордiйович, 1903 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Новобiла 
Новопсковського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Донецьким обласним судом 10 березня 1936 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

МАЙБОРОДА Федiр Iванович, 1898 р. 
народження, смт Новоолександрiвка 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Енгельсове Краснодонської 
мiськради, коваль шахти iм. Енгельса. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 9 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

МАЙБОРОДА Федiр Матвiйович, 1892 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, 
колгоспник к-пу "Нове життя". Арештований 28 
листопада 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 2 грудня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАЙДАН (МАЙДА) Вiльгельм 
Робертович, 1916 р. народження, х. Рудкiвський, 
Житомирський р-н Київської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Ями Троїцького р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Крупської. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 
роцi.    

МАЙДАН (МАЙДЕН) Едуард Карлович, 
1893 р. народження, х. Рудкiвський, Житомирський 
р-н Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Лозне Бiлокуракинського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Ленiна. Донецьким обласним 
судом 17-19 квiтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МАЙДАН Роберт Карлович, 1890 р. 
народження, х. Рудкiвський, Житомирський р-н 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Ями Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Крупської. Донецьким обласним судом 17-19 
квiтня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МАЙДАННИК Мефодiй Трохимович, 1895 
р. народження, с. Перельоти Балтського р-ну 
Одеської обл., молдаванин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, мiлiцiонер. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 30 листопада 
1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волi 
умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЙДАЧЕНКО Василь Кирилович, 1896 р. 
народження, с. Григорiвка, Донецька обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч. Арештований 4 вересня 1934 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 грудня 
1934 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

МАЙЄР (МЕЙЄР) Василь Iванович, 1890 р. 
народження, к. Грослiбенталь, Одеська обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
бригадир столярiв житлокомбiнату. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого 1934 
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року засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЙЄР Вiра Григорiвна, 1907 р. 
народження, смт Новоайдар, українка, освiта 
середня. Проживала в м. Старобiльську, рахiвник 
дитячої консультацiї райвiддiлу охорони здоров'я. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
10 сiчня 1945 року вислана за межi України. 
Реабiлiтована у 1956 роцi.    

МАЙЄР Георгiй Якович, 1886 р. 
народження, х. Вассеррайх, Старокаранський р-н 
Донецької обл., нiмець, освiта середня. Проживав у 
с. Верхньотузлове Свердловської мiськради, 
завiдуючий сiльською школою. Спецколегiєю 
Донецького обласного суду 2 липня 1936 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЙЄР Єгор Якович, 1919 р. народження, 
кол.к. Грекове-Єлизаветинська Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, тракторист к-пу 
"13-а рiчниця Жовтня". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 21 листопада 1942 року визнаний 
соцiально небезпечним елементом i засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЙЄР Iван Iванович, 1903 р. народження, 
к. Карлсруе Молочанського р-ну Запорiзької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Мiстки 
Сватiвського р-ну, бухгалтер райвiддiлу зв'язку. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1962 роцi.    

МАЙЄР Християн Андрiйович, 1888 р. 
народження, с. Луганське Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Ясенiвський Ровенькiвської 
мiськради, робiтник радгоспу "Лобiвський". 
Донецьким обласним судом 7 лютого 1939 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАЙЄР Якiв Михайлович, 1896 р. 
народження, х. Вассеррайх, Старокаранський р-н 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Ровеньки, заготiвельник фуражу артiлi 
"Гужовик". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЙЄР Якiв Якович, 1894 р. народження, 
кол.к. Грекове-Єлизаветинська Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта н/середня. 
Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу 
"13-а рiчниця Жовтня". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 21 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАЙЗНЕР Адольф Густавович, 1891 р. 
народження, х. Юстинiвка, Пулинський р-н 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Райгородка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Чайка". Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЙЗНЕР Вальдер Адольфович, 1920 р. 
народження, х. Юстинiвка, Пулинський р-н 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Райгородка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу 

"Чайка". Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 
листопада 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЙЗНЕР Готфрiд Густавович, 1904 р. 
народження, х. Юстинiвка, Пулинський р-н 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Кам'янка Новопсковського р-ну, коваль к-пу 
"КIМ". Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЙЗНЕР Леон Iванович, 1871 р. 
народження, с. Благовiщенка Станично-
Луганського р-ну, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у Благовiщенцi, коваль к-пу "Красний 
Луч". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЙЗНЕР Отто Густавович, 1896 р. 
народження, х. Юстинiвка, Пулинський р-н 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Райгородка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Чайка". Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЙЗНЕР Рудольф Людвiгович, 1883 р. 
народження, х. Рудкiвський, Житомирський р-н 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Ями Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Крупської. 4 березня 1937 року Донецьким 
обласним судом засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАЙЗНЕР Юлiус Густавович, 1889 р. 
народження, х. Юстинiвка, Пулинський р-н 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Маркiвка, колгоспник к-пу "Друга 
п'ятирiчка". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЙКОВ Микола Павлович, 1907 р. 
народження, Латвiя, росiянин, освiта середня.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, 
командир ескадрильї Луганської авiашколи. 
Арештований 28 липня 1938 року за звинуваченням 
у шпигунствi i вiйськовiй змовi. 27 вересня 1938 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАЙОРОВ Василь Iванович, 1912 р. 
народження, с. Хореново Карачевського р-ну 
Брянської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, тесляр 
артiлi "Лiсмашпилпраця". Донецьким обласним 
судом 6 червня 1937 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МАЙОРОВ Олександр Романович, 1903 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, 
заготiвельник приймального пункту Наркомату 
заготiвель. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 27 квiтня 1943 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МАЙСТЕРИК Вiкентiй Степанович, 1878 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Рубiжне, сторож зал.ст. Рубiжне. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
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УРСР вiд 18 жовтня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЙСТРЕНКО Володимир Михайлович, 
1901 р. народження, с. Вовкодаєве 
Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, робiтник шахти iм. 
Iллiча. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 9 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 22 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЙСТРЕНКО Григорiй Леонтiйович, 
1924 р. народження, с. Преображенка 
Токмакiвського р-ну Днiпропетровської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Кiровську, робiтник шахти "Вертикальна". 
Арештований 2 червня 1942 року за звинуваченням 
у здiйсненнi диверсiї. У зв'язку з воєнним станом 
етапований углиб країни. 3 сiчня 1948 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного.  Реабiлiтований 
у 1995 роцi.    

МАЙСТРЕНКО Микола Михайлович, 1911 
р. народження, с. Вовкодаєве Новоайдарського р-
ну, українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Луганську, моторист Дон-Кубанського 
пароплавства. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 29 вересня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. 30 сiчня 1942 року 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

МАЙСТРЕНКО Михайло Антонович, 1904 
р. народження, м. Алчевськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Iванiвка 
Антрацитiвського р-ну, робiтник Краснолуцької 
швейної фабрики. Донецьким обласним судом 8 
вересня 1935 року засуджений до 3 р.  позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАЙСТРЕНКО Федiр Федорович, 1882 р. 
народження, смт Iчня Iчнянського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у с. Провалля Свердловської мiськради, 
агроном конезаводу iм. Ворошилова. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 2 лютого 1944 року 
засуджений до 10  м-цiв позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МАЙСТРЕНКО Якiв Сильвестрович, 1899 
р. народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, крiпильник шахти iм. Iллiча. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

МАЙСУС Ларiй Єлисейович, 1907 р. 
народження, с. Манькiвка Бершадського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта вища. Проживав 
у м. Олександрiвську Артемiвської райради м. 
Луганська, агроном райземвiддiлу. Арештований 17 
березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 19 липня 1943 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1943 роцi.    

МАЙТАМАЛ Василь Миколайович, 1897 р. 
народження, с. Костянтинопiль 
Великоянисольського р-ну Донецької обл., грек, 
освiта вища. Проживав у м. Луганську, ентомолог 
малярiйної станцiї. Особливою нарадою при НКВС 

СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАК Якiв Михайлович, 1888 р. народження, 
к. Берлiн Сiмферопольського р-ну Кримської 
АРСР, нiмець, освiта початкова. Проживав у кол.к. 
Грекове-Єлизаветинська Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, коваль к-пу "13-а 
рiчниця Жовтня". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 21 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАКАГОН Дмитро Овсiйович, 1909 р. 
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Старобiльську, столяр-
приватник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 8 жовтня 1931 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАКАГОН (МАКОГОН) Iван 
Митрофанович, 1893 р. народження, м. 
Артемiвськ Донецької обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, завiдуючий 
фiнвiддiлом з-ду iм. Косiора. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАКАЙДА (МАКАЙДО) Тимофiй Лукич, 
1888 р. народження, с. Пузикове Глобинського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта вища. Проживав 
у м. Рубiжне, технiчний керiвник паросилового 
господарства хiмкомбiнату. Арештований 11 липня 
1933 року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй 
дiяльностi. 22 жовтня 1933 року Колегiєю ОДПУ  
мiрою покарання визначено строк попереднього 
ув'язнення. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МАКАН Марiя Василiвна, 1924 р. 
народження, м. Бєльци, Молдавська РСР, 
молдаванка, освiта початкова. Проживала в м. 
Золоте Первомайської мiськради, не працювала. 
Вiйськовим трибуналом 12 армiї 13 травня 1942 
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.    

МАКАНIН Семен Павлович, 1881 р. 
народження, с. Бєловське Бєлгородського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, сторож 
шахти № 6-22. Арештований 7 серпня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до есерiвської 
органiзацiї. 26 вересня 1938 року справу припинено 
за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 
1938 роцi.    

МАКАНОВ Семен Григорович, 1887 р. 
народження, м. Петровське Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Петровському, конюх "Iндустрбуду". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАКАРЕВИЧ Iван Васильович, 1889 р. 
народження, с. Петрiвська Гута, Чернiгiвська обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Родакове Слов'яносербського р-ну, кондуктор 
зал.ст. Родакове. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 9 квiтня 1933 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАКАРЕВИЧ Олександр Платонович, 
1913 р. народження, с. Стеблiв Корсунь-
Шевченкiвського р-ну Київської обл., українець, 
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освiта середня. Проживав у м. Вахрушеве 
Краснолуцької мiськради, слюсар шахти № 7-8. 
Донецьким обласним судом 23 грудня 1934 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МАКАРЕВСЬКИЙ Дмитро Дмитрович, 
1915 р. народження, с. Фащевка Дрязгiнського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, 
робiтник шахти № 1-2. 24 листопада 1941 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1125 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

МАКАРЕНКО Анастасiя Павлiвна, 1905 р. 
народження, с. Хороше Слов'яносербського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в смт Юр'ївка 
Лутугинського р-ну, домогосподарка. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 22 квiтня 1942 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1989 роцi.    

МАКАРЕНКО Антон Омелянович, 1905 р. 
народження, кол.с. Чубарiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, тракторист к-пу "13 рокiв Жовтня". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

МАКАРЕНКО Василь Данилович, 1860 р. 
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у 
Бобриковому, селянин-одноосiбник. Арештований 
22 лютого 1930 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 6 квiтня 1930 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1930 роцi.    

МАКАРЕНКО-ЛЮБЕРА Вонiфатiй 
Васильович, 1899 р. народження, с. Пушкарiвка 
Верхньоднiпровського р-ну Днiпропетровської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Сабiвка Слов'яносербського р-ну, слюсар вагонного 
депо Родакове. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 29 квiтня 1933 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАКАРЕНКО Гарасим Корнiйович, 1897 р. 
народження, смт Нижнiй Нагольчик 
Антрацитiвського р-ну, українець, неписьменний. 
Проживав у Нижньому Нагольчику, крiпильник 
шахти № 22-53. Вiйськовим трибуналом 395 
стрiлецької дивiзiї 17 сiчня 1942 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 25 лютого 1942 року. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАКАРЕНКО Герасим Якович, 1889 р. 
народження, с. Мiллерово Матвєєво-Курганського 
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, конюх Бокiвського рудоуправлiння. "Трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 8 березня 1933 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАКАРЕНКО Iван Єгорович, 1923 р. 
народження, смт Нижнiй Нагольчик 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 316 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 187 
стрiлецької дивiзiї 25 лютого 1943 року засуджений 

до 8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

МАКАРЕНКО Iван Юхимович, 1899 р. 
народження, с. Василiвка Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Юр'ївка 
Лутугинського р-ну, охоронник шахти "Сутоган". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 квiтня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАКАРЕНКО Микола Матвiйович, 1907 р. 
народження, смт Лозно-Олександрiвка 
Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 976 
стрiлецького полку 261 стрiлецької дивiзiї. 
Арештований 28 липня 1942 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним 
станом етапований углиб країни, де пiзнiше не 
виявлений. Реабiлiтований у 1948 роцi.    

МАКАРЕНКО Михайло Єгорович, 1911 р. 
народження, смт Новоайдар, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, дiльничний 
уповноважений мiлiцiї. Арештований 19 липня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 8 грудня 1943 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1943 роцi.    

МАКАРЕНКО Олександр Степанович, 
1890 р. народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 28 лютого 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАКАРЕНКО Роман Iванович, 1899 р. 
народження, с. Шарiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Шарiвцi, 
голова сiльради. 17 квiтня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 
вiйськової частини 1080 засуджений до 7 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАКАРЕНКО Тимофiй Полiкарпович, 
1894 р. народження, кол.с. Чубарiвка 
Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, не працював. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

МАКАРЕНКО Юхим Васильович, 1896 р. 
народження, с. Пушкарiвка Верхньоднiпровського 
р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, 
водопровiдник зал.ст. Луганськ. Репресований 
двiчi. Арештований 16 сiчня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 
березня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 29 квiтня 
1933 року Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР ухвалено постанову про вислання за межi 
України. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1995 
роках.   

МАКАРИКОВ Андрiй Семенович, 1883 р. 
народження, с. Євдаково Острогозького р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Слов'яносербськ, 
колiйний майстер зал.ст. Слов'яносербськ. 
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"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 
квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАКАРОВ Вiктор Олександрович, 1908 р. 
народження, м. Баку, Азербайджанська РСР, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, помiчник завiдуючого шахтою № 3-4. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 23 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

МАКАРОВ Гаврило Олександрович, 1898 
р. народження, х. Новоцарицинський, 
Перелазовський р-н Волгоградської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, десятник 
шахти № 7-9. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 29 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

МАКАРОВ Євген (Євстигнiй) Iванович, 
1883 р. народження, с. Макарове Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Валуйське Станично-Луганського р-
ну, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 28 лютого 1931 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАКАРОВ Єгор Тимофiйович, 1892 р. 
народження, с. Макарове Станично-Луганського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Макаровому, колгоспник к-пу "Красний Луч". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 16 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.    

МАКАРОВ Iван Федорович, 1915 р. 
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, електрослюсар шахти № 3-бiс. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МАКАРОВ Костянтин Федорович, 1883 р. 
народження, м. Кирсанов Тамбовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, бухгалтер з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 22 сiчня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

МАКАРОВ Максим Федорович, 1900 р. 
народження, с. Стариковське Кагановицького р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Свердловську, тесляр кiнного двору шахти № 1-2. 
Луганським обласним судом 20 квiтня 1940 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАКАРОВ Михайло Євдокимович, 1897 р. 
народження, с. Шереметьєво, Московська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, майстер хiмзаводу № 1. 
Донецьким обласним судом 3 жовтня 1935 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

МАКАРОВ Олександр Олексiйович, 1908 р. 
народження, с. Красна Слободка-2, Курська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, автозварник прокатного 
цеху з-ду iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. 28 жовтня 1938 року 
УНКВС по Луганськiй обл. вирок скасовано, 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1938 роцi.    

МАКАРОВ Павло Павлович, 1911 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта середня.  
Член ВКП(б) у 1932-1942 рр. Вiйськовослужбовець, 
командир ланки 1 мiнно-торпедного полку. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 червня 
1942 року засуджений до позбавлення волi до кiнця 
вiйни. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

МАКАРОВ Петро Iллiч, 1880 р. народження, 
с. Новопетрiвка, Одеська обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Ровеньки, директор 
маслозаводу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
17 червня 1944 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МАКАРОВ Петро Олександрович, 1901 р. 
народження, с. Макарове Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Макаровому, конторник з-ду iм. Жовтневої 
революцiї (м. Луганськ). Арештований 1 грудня 
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 31 грудня 1932 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАКАРОВ Прокопiй Гаврилович, 1897 р. 
народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Валуйському, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Арештований 3 жовтня 1929 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 5 листопада 1929 
року звільнений під підписку про невиїзд. За таким 
же звинуваченням арештований 13 вересня 1930 
року. 28 лютого 1931 року справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у 1997 
i 1931 роках. 

МАКАРОВ Семен Юхимович, 1904 р. 
народження, м. Красний Луч, українець, освiта 
початкова. Проживав у Красному Лучi, комiрник 
матерiального магазину з-ду iм. Петровського. 
Репресований двiчi. Арештований 21 жовтня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 31 
сiчня 1934 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. 26 грудня 1937 року "трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1934 i 1959 роках. 

МАКАРОВ Христофор Iларiонович, 1898 р. 
народження, ст-ця Пролетарська Пролетарського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Свердловську, 
завiдуючий початковою школою селища шахти iм. 
Войкова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 26 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАКАРОВА Iрина Кузьмiвна, 1891 р. 
народження, с. Топілли Горловського р-ну 
Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
неписьменна. Проживала в м. Луганську, 
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домогосподарка. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 1 грудня 1937 
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 11 
лютого 1938 року мiру покарання знижено до 2 р. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.    

МАКАРОВА Тамара Михайлiвна, 1921 р. 
народження, м. Луганськ, росiянка, освiта середня. 
Проживала в Луганську, секретар-бiблiотекар СШ 
№ 12. Арештована 22 квiтня 1946 року за 
звинуваченням у приналежностi до агентури 
нiмецької контррозвiдки. 25 травня 1946 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-
пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МАКАРОВСЬКИЙ Григорiй Iсакович, 
1908 р. народження, м. Луганськ, єврей, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Вiйськовослужбовець, лейтенант, викладач 
Кронштадтської мiнної школи, Росiйська 
Федерацiя. Вiйськовим трибуналом Балтiйського 
флоту 2 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 17 
лютого 1938 року розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

МАКАРЧЕНКО Iван Миколайович, 1896 р. 
народження, с. Степанiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Степанiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 29 
квiтня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАКАСЄЄВ (МУКОСЄЄВ) Роман 
Авксентiйович, 1893 р. народження, х. Назаров, 
Верхньодонськой р-н Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, вантажник Красноярського пiщаного 
кар'єру. Постановою Особливої наради при  Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 17 лютого 1934 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАКАШУТIН Федот Сергiйович, 1886 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Вахрушеве Краснолуцької мiськради, робiтник 
шахти № 7-8. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 21 червня 1942 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МАКЕВНIН Олексiй Микитович, 1897 р. 
народження, х. Бєлавiн, Серафимовицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Свердловську, робiтник шахти № 27. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАКЕЛЬКО (МАКЕЛЬКI) Iван 
Леонтiйович, 1908 р. народження, кол.к. Ландау 
Лiбкнехтiвського р-ну Одеської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Красний Луч, возiй артiлi 
транспортникiв. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 22 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАКЄЄВ Петро Трохимович, 1896 р. 
народження, ст-ця Потьомкiнська 
Верхньокурмоярського р-ну Волгоградської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, возiй Ровенькiвського 

мiжрайторгу. Арештований 28 лютого 1943 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини i пособництвi 
нiмецьким окупантам. 6 липня 1943 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МАКЄЄВА Анна Альбертiвна, 1901 р. 
народження, м. Брянка, нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в Брянцi, домогосподарка. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 1 липня 1944 року 
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1991 роцi.    

МАКЛАКОВ Петро Iванович, 1882 р. 
народження, с. Куньє Ястребовського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Алмазна 
Стахановської мiськради, столяр рудоремонтного з-
ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАКЛЯК Василь Кузьмич, 1906 р. 
народження, с. Новомар'ївка Попаснянського р-ну 
(пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, селянин-одноосiбник. 1 листопада 
1932 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд –  
звинувачувався у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 5 сiчня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
пiдписку про невиїзд анульовано. Реабiлiтований у 
1933 роцi.    

МАКЛЯК Денис Петрович, 1885 р. 
народження, с. Новомар'ївка Попаснянського р-ну 
(пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, селянин-одноосiбник. 1 листопада 
1932 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд –  
звинувачувався у недоносительствi щодо iснування 
контрреволюцiйної органiзацiї. 5 сiчня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
пiдписку про невиїзд анульовано. Реабiлiтований у 
1933 роцi.    

МАКЛЯК Олександр Степанович, 1894 р. 
народження, с. Новомар'ївка Попаснянського р-ну 
(пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, селянин-одноосiбник. Арештований 
20 серпня 1932 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної оганiзацiї. 5 
сiчня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

МАКЛЯКОВА Марiя Маркiвна, 1884 р. 
народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в 
Новорозсошi, монахиня. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 24 лютого 1930 
року вислана за межi України. Реабiлiтована у 1989 
роцi.    

МАК-МАК Дмитро Федорович, 1913 р. 
народження, с. Малоянисоль Марiупольського р-ну 
Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у 
м. Алчевську, електрозварник з-ду № 19. 
Донецьким обласним судом 11 березня 1939 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    
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МАК-МАК Федiр Васильович, 1890 р. 
народження, с. Малоянисоль Марiупольського р-ну 
Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у 
м. Алчевську, продавець пивного ларка. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 15 лютого 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАКОВСЬКИЙ Iван Йосипович, 1900 р. 
народження, с. Новосiлка Деражнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова.  Член 
ВКП(б) у 1932-1938 рр. Проживав у м. Вахрушеве 
Краснолуцької мiськради, робiтник шахти № 5-7. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1963 роцi.    

МАКОВСЬКИЙ Iван Михайлович, 1894 р. 
народження, с. Вiйтiвцi Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Шелестiвка Мiловського р-ну, конюх к-пу iм. 
Сталiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 20 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАКОГОН Павло Манойлович, 1881 р. 
народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Дмитрiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 26 березня 
1931 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 18 червня 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МАКРУШИН Iван Якович, 1887 р. 
народження, с. Насiдкине Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, шихтовоз з-ду 
"Пролетар". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
27 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МАКРУШИН Семен Iванович, 1906 р. 
народження, с. Iллiнка Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав в Iллiнцi, начальник 
сiльського поштового вiддiлення. Арештований 11 
липня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 18 серпня 1941 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл.  Реабiлiтований у 1941 роцi.    

МАКРУШИН Сергiй Якович, 1912 р. 
народження, с. Насiдкине Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, машинiст врубової 
машини шахти iм. Крупської. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 22 жовтня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

МАКСАЄВ Iван Iванович, 1905 р. 
народження, х. Парамонов, Морозовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
робiтник шахти № 1-5-бiс. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 1 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАКСАКОВ Микола Трохимович, 1904 р. 
народження, с. Олешня Охтирського р-ну Сумської 
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.    

МАКСИМАДЖАН Георгiй Сергiйович, 
1890 р. народження, м. Нахiчевань, Нахiчеванська 
АРСР, Росiйська Федерацiя, вiрмен, освiта вища. 
Проживав у м. Луганську, бухгалтер тресту 
"Доннархарч". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 25 квiтня 1942 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАКСИМЕНКО Володимир Микитович, 
1887 р. народження, с. Жовте Слов'яносербського 
р-ну, українець, освiта початкова.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, начальник 
конеуправлiння облземуправлiння. Арештований 
11 липня 1938 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
25 вересня 1938 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного.  Реабiлiтований у 1958 роцi.    

МАКСИМЕНКО Гнат Митрофанович, 1897 
р. народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, майстер по 
ремонту паровозiв депо Кiндрашiвське. 
Арештований 4 серпня 1937 року за звинуваченням 
у шкiдництвi. 29 червня 1939 року з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1998 роцi.    

МАКСИМЕНКО Марфа Никифорiвна, 
1911 р. народження, с. Макiївка Кремiнського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Макiївцi, 
колгоспниця к-пу iм. Шевченка. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 20 жовтня 
1945 року як дружина репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

МАКСИМЕНКО Микола Якович, 1905 р. 
народження, с. Мар'їн Дар Нiкопольського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта вища. 
Проживав у м. Луганську, не працював. Вiйськовим 
трибуналом Уральського вiйськового округу 27 
жовтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. 7 серпня 1945 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР мiру покарання знижено до 
8 р. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

МАКСИМЕНКО Олександр Антонович, 
1896 р. народження, с. Ревуче Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, їздовий радгоспу № 1. 
Арештований 11 вересня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 18-20 сiчня 1944 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону. 
Реабiлiтований у 1944 роцi.    

МАКСИМЕНКО Петро Филимонович, 
1886 р. народження, с. Новозванiвка 
Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Новозванiвцi, конюх к-пу iм. 
Ворошилова. Вiйськовим трибуналом 275 
стрiлецької дивiзiї 7 сiчня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 10 сiчня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАКСИМЕНКО Яким Родiонович, 1884 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, кочегар 
маслозаводу. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
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Страчений 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МАКСИМЕНЦЕВА-КОЗИНСЬКА Марiя 
Iларiонiвна, 1917 р. народження, смт 
Слов'яносербськ, українка, освiта середня. 
Проживала в смт Лотикове Слов'яносербського р-
ну, вагар зал.ст. Слов'яносербськ. Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 25 
червня 1945 року засуджена до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1991 роцi.    

МАКСИМЕЦЬ Iван Матвiйович, 1913 р. 
народження, с. Велика Русава Томашпiльського р-
ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, шофер 
"Облавтотрансзбуту". Луганським обласним судом 
14 сiчня 1947 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МАКСИМОВ Анатолiй Васильович, 1915 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта вища. 
Проживав у Луганську, завiдуючий дiловодством 
вiйськового коменданта зал.ст. Луганськ. 
Арештований 18 березня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 липня 
1943 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАКСИМОВ Григорiй Iванович, 1903 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калиновому, десятник шахти № 4-2-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

МАКСИМОВ Iван Пилипович, 1868 р. 
народження, м. Алчевськ Луганського повiту 
Донецької губернiї, росiянин, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, селянин-
одноосiбник. Донецькою ГубЧК 17 вересня 1920 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МАКСИМОВ Микола Миколайович, 1905 
р. народження, м. Старобiльськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Старобiльську, бухгалтер 
мiжрайонного ветеринарного складу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАКСИМОВ Михайло Петрович, 1910 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, черговий зал.ст. 
Луганськ. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 22 листопада 1938 року засуджений до 25 
р. позбавлення волi. 27 квiтня 1940 року 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
справу повернено на дослiдування, яке не вiдбулося 
за смертю репресованого. Реабiлiтований у 1964 
роцi.    

МАКСИМОВ Павло Карпович, 1908 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, вантажник з-ду iм. 
Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
29 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАКСИМОВ Порфирiй Дмитрович, 1884 р. 
народження, с. Гаврилiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 

Лисичанську, робiтник шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МАКСИМОВ Федiр Семенович, 1902 р. 
народження, с. Червоний Жовтень Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у Червоному 
Жовтнi, рахiвник к-пу "Полум'я Жовтня". 
Арештований 7 березня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11 квiтня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАКСИМОВА-ВОРОНОВА Анастасiя 
Михайлiвна, 1918 р. народження, м. Луганськ, 
українка, освiта вища. Проживала в Луганську, 
старший економiст мiськхарчоторгу. Луганським 
обласним судом 2 жовтня 1946 року засуджена до 5 
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

МАКСИМОВА Олена Акулiвна, 1895 р. 
народження, Чернiгiвська обл., росiянка, освiта 
початкова. Проживала в м. Луганську, 
домогосподарка. Арештована 27 листопада 1941 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 
грудня 1941 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1995 роцi.    

МАКСИМОВИЧ Володимир 
Олександрович, 1898 р. народження, Львiвська 
обл., українець, освiта середня. Проживав у м. 
Луганську, секретар багатотиражної газети 
Родакiвського залiзничного вузла. Арештований 8 
червня 1938 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 8 квiтня 1939 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МАКСИМЧИК Олена Степанiвна, 1875 р. 
народження, Польща, полька, освiта початкова. 
Проживала в м. Алчевську, роздавальниця води у 
прокатному цеху з-ду iм. Ворошилова. Арештована 
15 листопада 1937 року за звинуваченням у 
ворожому ставленнi до радянської влади. 10 
листопада 1938 року  справу припинено, з-пiд варти 
звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МАКСЮТА Мусiй Самiйлович, 1899 р. 
народження, с. Паволоч Попiльнянського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Рубiжне, рахiвник примiського 
господарства хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 серпня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МАКУС Евальд Самiйлович, 1900 р. 
народження, смт Черняхiв, Київська обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с. Бондарiвка 
Маркiвського р-ну, столяр к-пу iм. ХVП партз'їзду. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

МАКУХА Георгiй Дмитрович, 1903 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м. Попасна, 
електрик вагоноремонтного з-ду. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    



Назвемо всіх поіменно 
 

 

531

МАКУХА Григорiй Калинович, 1896 р. 
народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калмикiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 20 сiчня 1933 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАКУХА Дмитро Васильович, 1907 р. 
народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калмикiвцi, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 20 сiчня 1933 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАКУХА Мусiй Васильович, 1899 р. 
народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калмикiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 20 сiчня 1933 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАКУХIН Iван Родiонович, 1903 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Станично-
Луганському, нагрiвальник сталеливарного цеху 
Луганського з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

МАКУШЕВА Марiя Трохимiвна, 1897 р. 
народження, с. Саражинка Пiщанського р-ну 
Одеської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Луганську, прибиральниця артiлi 
"Червоний шкiряник". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 11 квiтня 1942 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1989 роцi.    

МАКУШЕНКО Володимир Антонович, 
1896 р. народження, с. Петровка Павловського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта вища. Проживав у м. Попасна, санiтарний 
лiкар полiклiнiки зал.ст. Попасна. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 17 
травня 1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

МАКУЩЕНКО Раїса Андрiївна, 1927 р. 
народження, смт Княгинiвка Краснолуцької 
мiськради, українка, освiта початкова. Проживала в 
м. Красний Луч, не працювала. Арештована 25 
сiчня 1945 року за звинуваченням у причетностi до 
агентури нiмецьких розвiдорганiв. 3 лютого 1947 
року виправдана Вiйськовим трибуналом вiйськ 
МВС Луганської обл.  Реабiлiтована у 1947 роцi.    

МАЛАЄВ Федiр Миколайович, 1908 р. 
народження, с. Македонiвка Марiупольського р-ну 
Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, слюсар з-ду "Динамо". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 10 листопада 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАЛАЙ Степан Iванович, 1904 р. 
народження, с. Македонiвка Марiупольського р-ну 
Донецької обл., грек, освiта н/вища.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, студент 
Луганського педагогiчного iнституту. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 
роцi.    

МАЛАХАЄВ Олександр Самiйлович, 1919 
р. народження, смт Ганнiвка Брянкiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Ганнiвцi, не працював. Вiйськовим трибуналом 12 
армiї 25 квiтня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАЛАХІЄВ (МАЛОХЄЄВ) Василь 
Захарович, 1875 р. народження, ст-ця Митякiнська 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у с-щi шахти iм. Сталiна, 
Перевальський р-н, служитель релiгiйного культу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 2 грудня 1936 
року засуджений до 2 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.   

МАЛАХОВ Василь Маркович 
(Маркелович), 1891 р. народження, смт 
Слов'яносербськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Слов'яносербську, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. Особливою 
нарадою при Колегiї ОДПУ 13 сiчня 1930 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 16 грудня 
1944 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1966 роках. 

МАЛАХОВ Василь Никифорович, 1875 р. 
народження, х. Ягiдний, Серафимовицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, не працював. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 9 лютого 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 19 
березня 1942 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАЛАХОВ Iван Андрiянович, 1892 р. 
народження, х. Котовський, Урюпiнський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Петровське Краснолуцької мiськради, робiтник з-ду 
iм. Петровського. Арештований 27 грудня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 
лютого 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАЛАХОВ Макар Тимофiйович, 1891 р. 
народження, ст-ця Чернишевська Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав на залiзничному роз'їздi № 36, 
Антрацитiвський р-н, колiйний наглядач. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 11 липня 1932 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЛАХОВ Олександр Павлович, 1888 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта вища. 
Проживав у Луганську, юрисконсульт 
Держшвейфабрики. Арештований 23 жовтня 1941 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 
червня 1942 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАЛАХОВ Петро Тимофiйович, 1900 р. 
народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 287 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 25 стрiлецької дивiзiї 26 березня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МАЛАХОВ Якiв Тимофiйович, 1892 р. 
народження, с. Синi Липяги Синьолипягiнського р-
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ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. 
Пахалiвка Слов'яносербського р-ну, старший 
кондуктор зал.ст. Сентянiвка. Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 19 
серпня 1941 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЛАХОВА Софiя Костянтинiвна, 1914 р. 
народження, м. Новий Оскол Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта середня. 
Проживала в м. Луганську, бухгалтер СШ № 20. 
Арештована 31 жовтня  1945 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 30 травня 1946 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 
1946 роцi.    

МАЛАХОВСЬКА Наталя Iванiвна, 1902 р. 
народження, с. Дiбровницi Iллiнецького р-ну 
Вiнницької обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в смт Щотове Антрацитiвської 
мiськради, прибиральниця гуртожитку шахти № 30. 
26 листопада 1937 року визнана соцiально 
небезпечним елементом i направлена на 
спецпоселення. Реабiлiтована у 1993 роцi.    

МАЛАХОВСЬКИЙ Степан Вiкторович, 
1902 р. народження, с. Дiбровницi Iллiнецького р-
ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Щотове Антрацитiвської 
мiськради, завiдуючий службою навантаження 
шахти № 30. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.    

МАЛАШИНА Ганна Данилiвна, 1923 р. 
народження, с. Красне Краснодонського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Красному, 
не працювала. Вiйськовим трибуналом Пiвденно-
Захiдного фронту 27 грудня 1941 року засуджена 
до розстрiлу. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МАЛАШОНОК Парасковiя Iсаївна, 1908 р. 
народження, с. Гвоздi Пустошкiнського р-ну 
Калiнiнської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. 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 засуджена до 5 р. 
позбавлення волi. Вiйськовим трибуналом 
Пiвденного фронту 28 червня 1942 року вирок 
скасовано, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 
1994 роцi.    

МАЛЕВА Валентина Василiвна, 1923 р. 
народження, с. Райкiвка Приазовського р-ну 
Запорiзької обл., болгарка, освiта н/середня. 
Проживала в м. Луганську, приймальниця вiддiлу 
технiчного контролю з-ду Наркомату шляхiв. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 7 
жовтня 1948 року засуджена до 7 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1989 роцi.    

МАЛЕВАНОВА Олександра Iванiвна, 1913 
р. народження, м. Кремiнна, українка, освiта 
середня. Проживала в смт Новоайдар, директор 
молокозаводу. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 11 серпня 1943 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1992 роцi.    

МАЛЕВАНЧИК Фелiкс Наумович, 1886 р. 
народження, Польща, єврей, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, завiдуючий магазином 
фототоварiв. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МАЛЕНА Iван Васильович, 1907 р. 
народження, с. Соколiвка Крижопiльського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Весела Гора Слов'яносербського р-
ну, робiтник Будинку вiдпочинку "Весела гора". 
Донецьким обласним судом 11 квiтня 1937 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАЛЕНКОВ Вiктор Сергiйович, 1923 р. 
народження, м. Синельникове Днiпропетровської 
обл., росiянин, освiта н/середня. Проживав у м. 
Луганську, студент Луганського залiзничного 
технiкуму. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 30 березня 1948 року засуджений до 25 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1955 роцi.    

МАЛЕЦЬ Гiларiй Адамович, 1878 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, крiпильник шахти iм. 
Iллiча. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

МАЛЕЦЬ Михайло Рудольфович, 1926 р. 
народження, Польща, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, робiтник шахти № 16 
iм. Кагановича. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
МВС Луганської обл. 7 лютого 1949 року 
засуджений до 25 р.  позбавлення волi. Вiйськовим 
трибуналом Київського вiйськового округу 19 
грудня 1955 року строк покарання знижено до 7 р. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАЛЕЦЬ Сергiй Наумович, 1896 р. 
народження, с. Райгородка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Райгородцi, колгоспник к-пу "Нове село". 
Вiйськовим трибуналом 1 гвардiйської залiзничної 
бригади 14 червня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАЛЕЦЬКИЙ Вiталiй Войцехович, 1902 р. 
народження, с. Болярка Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Рудiвка Маркiвського р-ну, продавець магазину 
сiльпо. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

МАЛЕЦЬКИЙ Калiстрат Гнатович, 1900 р. 
народження, Баришiвський р-н Київської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Калмикiвка Старобiльського р-ну, рахiвник к-пу iм. 
Будьонного. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.    

МАЛЕЦЬКИЙ Петро Войцехович, 1907 р. 
народження, с. Болярка Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Гераськiвка Маркiвського р-ну, тракторист к-пу 
iм. Калiнiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1965 
роцi.    
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МАЛЕЦЬКИЙ Франц Войцехович, 1909 р. 
народження, с. Болярка Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Гераськiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Калiнiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАЛЄЄВ Петро Iванович, 1905 р. 
народження, с. Глазуновка Большетроїцького р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Успенка 
Лутугинського р-ну, вантажник коксохiмiчного з-
ду. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Донецької обл. 24 липня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАЛЄЄВ Якiв Семенович, 1896 р. 
народження, с-ще зал.ст. Попово Пiвденної 
залiзницi, росiянин, освiта н/середня. Проживав у 
м. Рубiжне, помiчник начальника зал.ст. Рубiжне. 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 1 квiтня 1933 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЛИГIН Федiр Iллiч, 1900 р. народження, 
Дебеський р-н Удмуртської АРСР, Росiйська 
Федерацiя, удмурт, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, рахiвник мартенiвського цеху з-ду iм. 
Ворошилова. Донецьким обласним судом 22 
листопада 1936 року засуджений до 4 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАЛИЙ Андрiй Несторович, 1898 р. 
народження, м. Дебальцеве Донецької обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Алмазна Стахановської мiськради, слюсар 
вагоноремонтного пункту зал.ст. Алмазна. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 25 
листопада 1938 року засуджений до 13 р. 
позбавлення волi. 5 квiтня 1940 року Залiзничною 
колегiєю Верховного суду СРСР вирок скасовано, 
справу припинено, з ув'язнення звiльнений. 
Реабiлiтований у 1940 роцi.    

МАЛИК Дмитро Миколайович, 1910 р. 
народження, с. Карла Маркса Бердянського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Мирна Долина 
Попаснянського р-ну, дояр радгоспу "Мирна 
долина". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МАЛИК Єфросинiя Iванiвна, 1912 р. 
народження, с. Рогове Новопсковського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в с. 
Павленкове Новопсковського р-ну, колгоспниця к-
пу "Краща доля". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької обл. 20 червня 1943 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1992 роцi.    

МАЛИК Микола Васильович, 1877 р. 
народження, с. Троїцьке Бердянського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Мирна Долина 
Попаснянського р-ну, сторож радгоспу "Мирна 
долина". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЛИК Тихiн Iларiонович, 1903 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Старобiльську, складач 
поїздiв зал.ст. Старобiльськ. "Трiйкою" УНКВС по 
Московськiй обл., Росiйська Федерацiя, 11 березня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 20 
березня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЛИК Федiр Iларiонович, 1905 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, не 
працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЛИК Федот Родiонович, 1904 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, селянин-
одноосiбник. Арештований 19 квiтня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 червня 
1932 року звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАЛИКОВ Тимофiй Iванович, 1899 р. 
народження, смт Бiле Лутугинського р-ну, 
росiянин.  На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
м. Брянка, старший бухгалтер вiддiлу робiтничого 
постачання шахти № 6-6-бiс. Спецколегiєю 
Донецького обласного суду 26 лютого 1936 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЛИНА Петро Кузьмич, 1924 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, курсант 5 
вiддiлення Пермського учбового полку. Вiйськовим 
трибуналом Пермського гарнiзону, Росiйська 
Федерацiя, 2 липня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МАЛИНКА Якiв Фабiанович, 1906 р. 
народження, Бiлорусь, бiлорус, освiта середня. 
Проживав у м. Сватове, начальник Сватiвської 
метеостанцiї. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 20 травня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАЛИНКIН Амвросiй Iванович, 1868 р. 
народження, с. Починки, Симбiрська губернiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Рубiжне, 
збирач утильсировини. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЛИНКОВСЬКИЙ Iван Михайлович, 
1892 р. народження, с. Нафтулiвка Городоцького р-
ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, 
тесляр к-пу iм. Блюхера. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАЛИНОВСЬКИЙ Антон Антонович, 1910 
р. народження, с. Любарська Гута Мархлевського 
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Новочервоне Троїцького р-ну, 
бригадир тракторної бригади к-пу iм. Калiнiна. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МАЛИНОВСЬКИЙ Василь Онуфрiйович, 
1914 р. народження, с. Любарська Гута 
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Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Новочервоне Троїцького 
р-ну, колгоспник к-пу "Перемога". Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 24 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАЛИНОВСЬКИЙ Володимир 
Васильович, 1895 р. народження, Польща, поляк, 
освiта початкова. Проживав у смт Нижнiй 
Нагольчик Антрацитiвського р-ну, бухгалтер 
рудоуправлiння "Донбасполiметали". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

МАЛИНОВСЬКИЙ Георгiй Олексiйович, 
1926 р. народження, с. Самгородок Вапнярського р-
ну Вiнницької обл., росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 72 стрiлецького 
полку 24 стрiлецької дивiзiї. До призову проживав 
у м. Краснодонi. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-
Кавказького фронту 4 листопада 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

МАЛИНОВСЬКИЙ Едуард Антонович, 
1900 р. народження, с. Любарська Гута 
Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у смт Нижня Дуванка 
Сватiвського р-ну, столяр, працював на 
спорудженнi будинку райвиконкому. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МАЛИНОВСЬКИЙ Iван Францович, 1904 
р. народження, м. Станiслав (нинi Iвано-
Франкiвськ), поляк, освiта початкова.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Привiлля 
Лисичанської мiськради, листоноша. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

МАЛИНОВСЬКИЙ Йосип Казимирович, 
1900 р. народження, Польща, литовець, освiта 
початкова. Проживав у м. Ровеньки, 
наваловiдбiйник шахти № 15. Арештований 24 
листопада 1937 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 10 червня 1938 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1938 роцi.    

МАЛИНОВСЬКИЙ Лев Дмитрович, 1893 р. 
народження, м. Гатчина Ленiнградської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у кол.с. Новодеркул Данилiвської 
сiльради Бiловодського р-ну, вчитель сiльської 
школи. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 12 березня 1930  року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЛИНОВСЬКИЙ Онопрiй Вiкентiйович, 
1892 р. народження, Мархлевський р-н Київської 
обл., поляк, неписьменний. Проживав у с. 
Новочервоне Троїцького р-ну, колгоспник к-пу 
"Перемога". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЛИНСЬКИЙ Максим Трохимович, 
1918 р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-
ну, українець, освiта початкова.  На час арешту 

член ВКП(б). Вiйськовослужбовець, курсант 
Тамбовського вiйськового кавалерiйського 
училища. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 
вересня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МАЛИХIН Георгiй Петрович, 1886 р. 
народження, с. Нижня Клішенка Ястребовського р-
ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у смт Великий Лог 
Краснодонського р-ну, не працював. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 22 
лютого 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАЛИХIН (ШАЛОВ) Iван Антонович, 
1908 р. народження, с. Лугове, Орловська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, слюсар коксохiмзаводу. 
Судовою Колегiєю ОДПУ 13 листопада 1930 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 15 сiчня 1931 
року. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МАЛИХIН Мефодiй Якович, 1898 р. 
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Зимогiр'ї, 
вибiйник шахти мiсцевпрому. Луганським 
обласним судом 23 грудня 1946 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

МАЛИХIНА Євдокiя Максимiвна, 1912 р. 
народження, с. Ольховатка Iвнянського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Стахановi, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 6 
листопада 1941 року засуджена до розстрiлу. Вирок 
виконано 9 листопада 1941 року. Реабiлiтована у 
1991 роцi.    

МАЛИХОВ Тимофiй Федорович, 1901 р. 
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Гiрське 
Первомайської мiськради, колiйний майстер 2-ї 
дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. 
Арештований 27 квiтня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 20 грудня 1939 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.    

МАЛИЦЬКИЙ Йосип Якович, 1897 р. 
народження, м. Iзяслав Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу 
"Червона нива". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЛИШЕВ Сергiй Васильович, 1888 р. 
народження, м. Слободськой Кiровської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м. Петровське Краснолуцької 
мiськради, завiдуючий науково-дослiдною 
лабораторією з-ду iм. Петровського. Колегiєю 
ОДПУ 18 березня 1931 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МАЛИШЕНКО Iлля Костянтинович, 1892 
р. народження, с. Суходiл Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiдбував строк 
покарання у виправно-трудовiй колонiї НКВС. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 
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1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МАЛИШЕНКО Тимофiй Петрович, 1893 р. 
народження, с. Картушине Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у с. Красний 
Колос Ровенькiвської мiськради, рахiвник к-пу 
"Комiнтерн". Арештований 26 квiтня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 14 лютого 1944 року справу припинено 
за смертю пiдслiдного.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МАЛИШКО Михайло Вiкторович, 1912 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1 роти 
976 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 
Тбiлiського гарнiзону, Грузинська РСР, 12 
листопада 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МАЛИШКО Олексiй Iванович, 1880 р. 
народження, с. Свистунiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Свистунiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 
березня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЛКЕРОВ Андрiй Гаврилович, 1881 р. 
народження, с. Малий Суходiл Краснодонського р-
ну, росiянин. Проживав у м. Перевальську, тесляр 
шахти № 2-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.    

МАЛОВ Iван Васильович, 1872 р. 
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Бобриковому, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 9 
сiчня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЛОВ Лев Iллiч, 1882 р. народження, с. 
Бобрикове Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бобриковому, колгоспник 
к-пу "13 рiчниця Жовтня". Луганським обласним 
судом 25 листопада 1938 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МАЛОВ Михайло Леонтiйович, 1908 р. 
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бобриковому, заступник секретаря сiльського 
осередку ВЛКСМ. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 19 квiтня 1933 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАЛОВИЧКО Юхим Харитонович, 1911 р. 
народження, с. Карпове-Крiпенське Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Ровеньки, робiтник Центральних механiчних 
майстерень тресту "Свердловвугiлля". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 29 березня 
1940 року УНКВС по Луганськiй обл. мiру 
покарання знижено до фактично вiдбутого строку, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МАЛОМУЖ Iсай Савич, 1880 р. 
народження, с. Вiльшанка Савранського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта середня. Проживав 
у с. Шульгинка Старобiльського р-ну, бухгалтер 
радгоспу iм. Артема. "Трiйкою" УНКВС по 

Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЛОХАТКО Трохим Iванович, 1899 р. 
народження, с. Єлизавето-Миколаївка 
Амвросiївського р-ну Донецької обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, 
головний бухгалтер тресту "Боковоантрацит". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

МАЛОЧИНСЬКИЙ Андрiй Софронович, 
1896 р. народження, с. Кiнськi Роздори, 
Днiпропетровська обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, не працював. 
Арештований 24 лютого 1936 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 червня 
1936 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАЛЬКО Андрiй Федорович, 1907 р. 
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 22 стрiлецького полку. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 28 квiтня 
1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЛЬКО Василь Никандрович, 1893 р. 
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Хороше 
Слов'яносербського р-ну, слюсар вагонної дiльницi 
зал.ст. Сентянiвка. Особливою "трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 16 жовтня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1969 
роцi.    

МАЛЬКО Павло Никандрович, 1872 р. 
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Зимогiр'ї, 
селянин-одноосiбник. Арештований 4 березня 1930 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 
травня 1930 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

МАЛЬКО Федiр Петрович, 1884 р. 
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
наваловiдбiйник шахти iм. Сталiна. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МАЛЬКОВСЬКИЙ Олександр Якимович, 
1922 р. народження, м. Красний Луч, українець, 
освiта початкова. Проживав у Красному Лучi, 
тимчасово не працював. Вiйськовим трибуналом 99 
стрiлецької дивiзiї 19 жовтня 1941 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАЛЬЦЕВ Андрiй Iванович, 1910 р. 
народження, м. Алчевськ, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, писар техчастини 
штабу 75 окремого автотранспортного полку 
Ставки Верховного Головнокомандування. 
Арештований 10 серпня 1944 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 28 вересня 1944 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом Алчевського гарнiзону. 
Реабiлiтований у 1944 роцi.    

МАЛЬЦЕВ Борислав Олександрович, вiн 
же МАЛЕЦ Болеслав Олександрович, 1889 р. 
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народження, Польща, поляк, неписьменний. 
Проживав у м. Стахановi, крiпильник шахти iм. 
Iллiча. Донецьким обласним судом 27 вересня 1936 
року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

МАЛЬЦЕВ Василь Мелентiйович, 1895 р. 
народження, с. Самсонiвка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Самсонiвцi, робiтник Краснодонського рудника. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МАЛЬЦЕВ Василь Микитович, 1918 р. 
народження, с. Крякiвка Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Орiхове-Донецьке Слов'яносербського р-ну, технiк 
к-пу iм. Петровського. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 26 березня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАЛЬЦЕВ Григорiй Павлович, 1898 р. 
народження, с. Стрiльцiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Стрiльцiвцi, конюх Стрiльцiвського конезаводу. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 10 
сiчня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЛЬЦЕВ Григорiй Юхимович, 1886 р. 
народження, с. Нечаєво Корочанського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Фащiвка 
Антрацитiвського р-ну, возiй шахти "Головспирту". 
Вiйськовим трибуналом 353 стрiлецької дивiзiї 31 
березня 1942 року засуджений до розстрiлу. 22 
квiтня 1942 року Вiйськовим трибуналом 
Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МАЛЬЦЕВ Дмитро Васильович, 1892 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, селянин-
одноосiбник. Спецколегiєю Донецького обласного 
суду 1 березня 1937 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАЛЬЦЕВ Iван Васильович, 1901 р. 
народження, с. Козьма-Дем'яновське Должанського 
р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова.  Член ВКП(б) у 1928-
1938 рр. Проживав у м. Брянка, начальник дiльницi 
шахти № 1 "Криворiжжя". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 3 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МАЛЬЦЕВ Iван Петрович, 1896 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта вища. 
Проживав у смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, старший агроном Бiрюкiвської МТС. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 вересня 1938 року.  Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

МАЛЬЦЕВ Iван Якович, 1907 р. 
народження, смт Лозно-Олександрiвка 
Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лозно-Олександрiвцi, 
iнспектор райфiнвiддiлу. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 21 листопада 1937 року засуджений 

до розстрiлу. Вирок виконано 2 березня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МАЛЬЦЕВ Матвiй Павлович, 1892 р. 
народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Райгородцi, 
бригадир ремонтних робiтникiв 21-ї дистанцiї колiї 
залiзницi Москва-Донбас. Арештований 28 квiтня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 31 травня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАЛЬЦЕВ Микола Дмитрович, 1913 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. 
Проживав у Луганську, кiномеханiк клубу iм. 
Ворошилова. Луганським обласним судом 24-25 
квiтня 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАЛЬЦЕВ Мойсей Григорович, 1904 р. 
народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Райгородцi, 
селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 1 квiтня 1933 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАЛЬЦЕВ Олександр Семенович, 1898 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта середня. 
Проживав у Луганську, технолог з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Луганським обласним судом 6 червня 
1946 року засуджений до 2 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАЛЬЦЕВ Павло Трохимович, 1884 р. 
народження, с. Троїцьке Должанського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
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 1995 
роцi.    

МАЛЬЦЕВ Федiр Григорович, 1916 р. 
народження, с. Твердохлєбовка Богучарського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/середня. Проживав у смт Мiлове, вахтер 
районної контори Держбанку. Луганським 
обласним судом 7 червня 1954 року направлений на 
примусове лiкування до психлiкарнi.   
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МАЛЬЦЕВА Альбiна Антонiвна, 1902 р. 
народження, Польща, полька, освiта початкова. 
Проживала в м. Стахановi, домогосподарка. 
Арештована 15 травня 1936 року за звинуваченням 
у шпигунствi. 28 червня 1936 року звiльнена пiд 
пiдписку про невиїзд. Реабiлiтована у 1936 роцi.    

МАЛЬЧЕНКО Микита Васильович, 1869 р. 
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Штормове Новоайдарського р-ну, швець-
приватник. Арештований 28 березня 1943 року як 
соцiально небезпечний елемент. 27 грудня 1943 
року справу припинено за недоведенiстю 
протиправних дiй.  Реабiлiтований у 1943 роцi.    

МАЛЬЧИКОВ Олександр Маркович, 1912 
р. народження, м. Стаханов, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Привiлля Лисичанської 
мiськради, моторист пожежної команди шахти iм. 
Артема. Донецьким обласним судом 23 серпня 1936 
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року засуджений до 4 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАЛЬЯН Олександр Рейнгольдович, 1916 
р. народження, Баранiвський р-н Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Лизине 
Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу "Рада". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МАЛЮК Iларiон Васильович, 1902 р. 
народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 269 запасного полку. Вiйськовим 
трибуналом Казанського гарнiзону, Татарська 
АРСР, 23 грудня 1941 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МАЛЮК Павло Миколайович, 1897 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Iркутської 
обл., Росiйська Федерацiя, 25 грудня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. 7 березня 1942 року 
Президiєю Верховної Ради СРСР розстрiл замiнено 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАЛЮК Панас Пилипович, 1903 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Новобiла 
Новопсковського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Донецьким обласним судом 10 березня 1936 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

МАЛЮТIН Ананiй Олександрович, 1889 р. 
народження, с. Гризлово Долгоруковського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у кол.с-щi Петровське 
Антрацитiвського р-ну, робiтник радгоспу iм. 
Петровського. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 29 сiчня 1944 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. 13 травня 1944 року 
справу припинено за смертю репресованого.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МАЛЮТIН Єгор Пилипович, 1906 р. 
народження, с. Челново-Покровське Дегтянського 
р-ну Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, охоронник хлiбокомбiнату. 
Арештований 5 липня 1945 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 25 вересня 1945 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МАЛЮТIН Олександр Дмитрович, 1910 р. 
народження, с. Дерновка Єлецького р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, 
електрик райуправлiння геологорозвiдки. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 5 березня 1931 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЛЮТIН Роман Iванович, 1881 р. 
народження, м. Єлець Орловської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
смт Талове Краснодонського р-ну, робiтник шахти 
№ 10. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 29 квiтня 1933 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЛЯВКIН Григорiй Андрiйович, 1907 р. 
народження, с. Покровське Аджамського р-ну 
Одеської обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, не працював. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 10 
червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЛЯВСЬКИЙ Антон Марцелiйович, 1918 
р. народження, с. Бiлогородка Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта н/середня. Проживав 
у с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, токар 
Бараникiвської МТС. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЛЯВСЬКИЙ Марцелiй Петрович, 1886 
р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, 
токар Бараникiвської МТС. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЛЯВСЬКИЙ Мирослав Марцелiйович, 
1920 р. народження, с. Бiлогородка Iзяславського р-
ну Вiнницької обл., поляк, освiта н/середня. 
Проживав у с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, 
рахiвник Бараникiвської МТС. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 24 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАЛЯРЕВИЧ Iван Iллiч, 1904 р. 
народження, м. Днiпропетровськ, росiянин. 
Проживав у м. Краснодонi, маркшейдер 
Краснодонської геолого-розвiдувальної партiї. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС у м. 
Луганську 2 вересня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЛЯРЕВСЬКИЙ Андрiян 
Овксентiйович, 1874 р. народження, м. Лубни 
Полтавської обл., українець, освiта вища. Проживав 
у м. Краснодонi, служитель релiгiйного культу. 
Арештований 8 березня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 лютого 
1932 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАЛЯРЕНКО Василь Осипович, 1891 р. 
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта 
н/середня. Проживав у Старобiльську, бухгалтер 
пивзаводу. Арештований 14 березня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 листопада 
1943 року мiрою покарання визначено строк 
попереднього ув'язнення.  Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

МАЛЯРЕНКО Iван Логвинович, 1912 р. 
народження, с-ще зал.ст. Зелена, П'ятихатський р-н 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Михайлiвка 
Ровенькiвської мiськради, робiтник шахти № 28-29. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МАЛЯРЕНКО Панас Семенович, 1903 р. 
народження, х. Новоплатонiвка, Боровський р-н 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
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Проживав у смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, нормувальник цегельного з-ду. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МАЛЯРЖ Семен Михайлович, 1911 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Полтавi, електротехнiк швейної 
фабрики. Особливою нарадою при НКВС СРСР 17 
лютого 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

МАЛЯРЧУК Iван Євдокимович, 1902 р. 
народження, с. Варварiвка Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Рафайлiвка Антрацитiвського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Сталiна. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1973 
роцi.    

МАЛЯРЧУК (МОЛЯРЧУК) Iван 
Никифорович, 1916 р. народження, с. Грацiанiвка 
Великоврадiївського р-ну Одеської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
начальник житлового вiддiлу з-ду Наркомату 
шляхiв. Арештований 28 березня 1943 року за 
звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької 
розвiдки. 14 липня 1944 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАМАНЧУК Мусiй Єфремович, 1898 р. 
народження, с. Ужачин Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Колядiвка Новоайдарського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Молотова. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАМЕЦЬ Гаврило Степанович, 1914 р. 
народження, с. Гончарiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Антрацитi, технiк-збагачувач шахти "Центральна-
Бокiвська". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Донецької обл. 12 вересня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 23 вересня 1941 року. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАМЕЦЬ Стефан Дем'янович, 1894 р. 
народження, с. Гончарiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у смт Нижня 
Дуванка Сватiвського р-ну, виконроб на 
спорудженнi будинку райвиконкому. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 28 лютого 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

МАМИЧЕВ Тарас Васильович, 1899 р. 
народження, с. Мамкiно Якимовського р-ну 
Гомельської обл., Бiлорусь, росiянин. Проживав у 
м. Краснодонi, крiпильник шахти № 1-бiс. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МАМИШЕВ Сергiй Дмитрович, 1905 р. 
народження, смт Родакове Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, боєць аварiйно-вiдбудовного 
батальйону. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 7 березня 1942 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАМIН Петро Дмитрович, 1893 р. 
народження, м. Рига, Латвiя, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м. Стахановi, головний iнженер тресту 
"Серговугiлля". Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу i того ж дня страчений. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

МАМОНОВ Аристарх Дмитрович, 1880 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Первомайську, робiтник шахти iм. Менжинського. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 17 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МАМОНОВ Єлизар Савелiйович, 1899 р. 
народження, с. Жданiвка Магдалинiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Вовкодаєве 
Новоайдарського р-ну, голова сiльради. 
Арештований 21 березня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 травня 
1943 року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАМОНОВ Iван Iванович, 1900 р. 
народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м. Антрацитi, монтер шахти № 
3-4. Особливою нарадою при НКВС СРСР 23 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МАМОНОВ Прокiп Олексiйович, 1882 р. 
народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта вища. Проживав у м. Луганську, 
вчитель середньої школи № 2. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 19 жовтня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

МАМОНТОВ Дмитро Олександрович, 1905 
р. народження, с. Кожля Iванiнського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник з-ду 
iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 23 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАМОНТОВ Федiр Олександрович, 1885 
р. народження, с. Кожля Iванiнського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник з-ду 
iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 23 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МАМОНТОВ Юрiй Григорович, 1900 р. 
народження, с. Болдiно Петушинського р-ну 
Iвановської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, 
кравець-кустар. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької обл. 13 вересня 1941 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МАМОШИН Сергiй Спиридонович, 1916 р. 
народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Орiхiвцi, 
шофер шахти № 121-3. Вiйськовим трибуналом 
Луганського гарнiзону 22 серпня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1950 роцi.    
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МАМУШЕВ Андрiй Дмитрович, 1909 р. 
народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Родакове Слов'яносербського р-ну, слюсар депо 
Родакове. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 31 травня 1938 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАМУШЕВ Андрiй Iванович, 1905 р. 
народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у с. Замостя 
Слов'яносербського р-ну, рахiвник автошколи. 
Спецколегiєю Донецького обласного суду 15 квiтня 
1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАМУШЕВ Дмитро Микитович, 1903 р. 
народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Жовтому, 
бригадир к-пу iм. Паризької комуни. Донецьким 
обласним судом 14 грудня 1932 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

МАМЧЕНКО Пантелiй Костянтинович, 
1903 р. народження, смт Мирна Долина 
Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, пенсiонер. 
Луганським обласним судом 30 березня 1957 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАМЧЕНКО Петро Григорович, 1885 р. 
народження, с. Катеринiвка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Катеринiвцi, колгоспник к-пу "Хлiбороб". 
Вiйськовим трибуналом 18 армiї 28 листопада 1941 
року засуджений до розстрiлу. Страчений 29 грудня 
1941 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАНАМШМ'ЯН (МАНАМШ'ЯНЦ) Захар 
Iванович (Аведисович, Ованесович), 1873 р. 
народження, Туреччина, вiрмен, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, не працював. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.  

МАНАНКОВ Дем'ян Семенович, 1895 р. 
народження, Должанський р-н Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав на кол.х. Кролячий, кол. Серговський р-
н, робiтник радгоспу. Вiйськовим трибуналом 15 
стрiлецької дивiзiї 20 грудня 1941 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

МАНАЦКОВ Iван Володимирович, 1907 р. 
народження, с. Олександрiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Верхня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, швець промартiлi "Чоботар". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МАНАЧЕНКО Нестiр Тихонович, 1887 р. 
народження, с. Капiтанове Новоайдарського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у 
Капiтановому, колгоспник к-пу iм. Червоної Армiї. 
Луганським обласним судом 27 липня 1941 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МАНГАРОВ Михайло Iванович, 1910 р. 
народження, с. Коростова Старооскольського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
вiдбiрник проб тресту "Донбасвод". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАНГОВ Iван Федорович, 1914 р. 
народження, с. Преслав, Днiпропетровська обл., 
болгарин, освiта н/середня. Проживав у м. 
Луганську, майстер пекарнi № 3. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 6 травня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАНДЕБУРА Олексiй Євстратович, 1892 
р. народження, с. Любомирка Ольгопiльського р-ну 
Вiнницької обл., українець, неписьменний. 
Проживав у м. Старобiльську, робiтник 
райспоживспiлки. Арештований 13 березня 1943 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 13 липня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

МАНДРИКIН Iван Миколайович, 1915 р. 
народження, кол. Свердловський р-н, росiянин, 
освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
червонофлотець 2 окремого батальйону морської 
пiхоти Балтiйського флоту. Арештований 16 
листопада 1941 року за звинуваченням у 
пораженських висловлюваннях. 1 грудня 1941 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МАНДРИКIН Федiр Андрiйович, 1892 р. 
народження, с. Знаменське Болховського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у смт Фащiвка 
Перевальського р-ну, касир шахти № 3. Луганським 
обласним судом 10 сiчня 1941 року засуджений до 
6  р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАНЕ Iван Iванович, 1920 р. народження, 
м. Сороки, Молдавська РСР, молдаванин, освiта 
н/середня. Проживав у смт Михайлiвка 
Ровенькiвської мiськради, машинiст врубмашини 
шахти № 35 "Михайлiвка". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 3 березня 1942 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАНЕЦЬ Панас Власович, 1911 р. 
народження, смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
шофер окремої 735 автороти 258 стрiлецької 
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 275 стрiлецької 
дивiзiї 27 червня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МАНЖУЛА Денис Терентiйович, 1873 р. 
народження, кол.с. Анастасiївка Краснодонського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, техпрацiвник сiльськогосподарського 
iнституту. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.   
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАНЖУЛА (МОНЖУЛА) Микола 
Артемович, 1906 р. народження, м. Привiлля 
Лисичанської мiськради, українець, освiта середня. 
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Проживав у м. Лисичанську, робiтник шахти iм. 
Крупської. Арештований 3 грудня 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 червня 
1936 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАНЖУЛА Устин Панасович, 1903 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Антрацитi, диспетчер транспортного цеху тресту 
"Боковоантрацит". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

МАНЗIН Iван Васильович, 1905 р. 
народження, с. Нижньотепле Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Нижньотеплому, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР по Донецькiй обл. 27 сiчня 1931 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 27 квiтня 1939 
року арештований за звинуваченням у 
приналежностi до антирадянської органiзацiї. У 
ходi слiдства провина не була доведена. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1994 роках.   

МАНЗIН Iван Федорович, 1910 р. 
народження, с. Нижньотепле Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник молочної 
ферми пiдсобного господарства з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Судовою „трiйкою” при Колегiї ДПУ 
УРСР 27 сiчня 1931 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАНЗIН Якiв Васильович, 1911 р. 
народження, с. Нижньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, не працював. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 
роцi.    

МАНIГЕТТI Олександр Федорович, 1895 р. 
народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Кiровську, 
начальник будцеху шахти "Нова Голубiвка". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

МАНIК (МАНЕК) Юзеф Якубович, 1903 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
робiтник крейдяного кар'єру Лисичанського з-ду 
"Донсода". Репресований двiчi. Арештований 17 
вересня 1935 року за пiдозрою у шпигунствi. 21 
листопада 1935 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 26 вересня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 15 жовтня 1937 року. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1989 роках. 

МАНIН Кирило Iванович, 1885 р. 
народження, х. Вовчий, Куп'янський р-н 
Харкiвської обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Нянчине Бiлокуракинського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 29 квiтня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МАНКЕ Ерат Фрiдрiхович, 1922 р. 
народження, м. Житомир Житомирської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Сватове, 
колгоспник к-пу "Перемога". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАНКОВИЧ Дмитро Сергiйович, 1897 р. 
народження, Починковський р-н Смоленської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, дезiнфектор 
дезiнфекцiйного загону райздороввiддiлу. 
Луганським обласним судом 29 жовтня 1946 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАНКОВСЬКА (ЖИЛIНСЬКА) Олена 
(Евелiна) Йосипiвна, 1906 р. народження, м. 
Орджонiкiдзе Донецької обл., нiмкеня, освiта 
початкова. Проживала в смт Софiївський 
Краснолуцької мiськради, колгоспниця к-пу "Шлях 
уперед". Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 
листопада 1942 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1963 роцi.   

МАНКОВСЬКИЙ Борис Петрович, 1907 р. 
народження, смт Софiївський Краснолуцької 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Софiївському, бригадир к-пу "Шлях уперед". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МАНКОВСЬКИЙ (МАНЬКОВСЬКИЙ) 
Георгiй (Єгор) Iванович, 1893 р. народження, с. 
Родзянкине Олександрiвського повiту 
Катеринославської губернiї, 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 засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МАНКОВСЬКИЙ Герман Iванович, 1900 р. 
народження, с. Родзянкине Олександрівського 
повіту Катеринославської губернії, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с-щi Козакiвка 
Антрацитiвського р-ну, стрiлочник зал.ст. 
Штерiвка. Спецколегiєю Донецького обласного 
суду 2 липня 1936 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАНКОВСЬКИЙ (МАНЬКОВСЬКИЙ) 
Iван Iванович, 1894 р. народження, с. Родзяники 
Олександрівського повіту Катеринославської 
губернії, нiмець, освiта вища. Проживав у с-щi 
Козакiвка Антрацитiвського р-ну, шкiльний 
учитель. Репресований двiчi. Арештований 14 
жовтня 1933 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
Рiшення у справi немає. Спецколегiєю Донецького 
обласного суду 2 липня 1936 року засуджений до 8 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 
1997 i 1989 роках.   

МАННИК Данило Павлович, 1895 р. 
народження, с. Криштопiвка Близнюкiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Перевальську, тесляр тресту 
"Шахтобуд". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 26 жовтня 1944 року засуджений 
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до 8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

МАНОГАРОВ Iван Борисович, вiн же 
ПОГРЕБНЯКОВ Василь Петрович, 1924 р. 
народження, с. Маногарово Левiнського повiту 
Курської губернiї, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, робiтник шахти № 1-
бiс. Вiйськовим трибуналом 18 армiї 29 червня 
1942 року засуджений до розстрiлу. Страчений 11 
липня 1942 року. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

МАНОХIН Iван Григорович, 1894 р. 
народження, кол.с. Манохине Давидо-Микiльської 
сiльради Краснодонського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Талове 
Краснодонського р-ну, сторож райспоживспiлки. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МАНОХIН Олексiй Григорович, 1888 р. 
народження, кол.с. Манохине Давидо-Микiльської 
сiльради Краснодонського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Талове 
Краснодонського р-ну, сторож райспоживспiлки. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МАНОХIН Федiр Григорович, 1899 р. 
народження, кол.с. Манохине Давидо-Микiльської 
сiльради Краснодонського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Давидо-Микiльське 
Краснодонського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Чкалова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

МАНТАШЕВ Парфентiй Власович, 1882 р. 
народження, с. Скоробагатьки, Чернiгiвська обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, м'ясоруб м'ясної лавки. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 2 лютого 1944 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАНУЇЛОВ Микола Степанович, 1912 р. 
народження, м. Шепетiвка Вiнницької обл., поляк, 
освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, 
помiчник крiпильника шахти № 22. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 26 лютого 
1942 року тим же органом вирок скасовано, справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1942 роцi.    

МАНУЇЛОВА Ксенiя Павлiвна, 1890 р. 
народження, м. Луганськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в Луганську, 
домогосподарка. Арештована 27 лютого 1943 року 
за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 25 червня 1943 року справу припинено 
за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до 
суду. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МАНУЙЛЕНКО Юхим Михайлович, 1885 
р. народження, с. Дмитрiвка Марiупольського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у с. Круглик 
Лутугинського р-ну, садiвник к-пу "12 рокiв 
Жовтня". Арештований 3 травня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
оку.пантам. 30 травня 1943 року УНКВС по 

Луганськiй обл. справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАНУЙЛОВ Василь Олексiйович, 1910 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, командир вiддiлення 1035 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 280 
стрiлецької дивiзiї 20 серпня 1942 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 23 серпня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МАНУЙЛОВ Семен Терентiйович, 1895 р. 
народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської 
мiськради, росiянин, освiта середня. Проживав у с. 
Верхня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, 
шкiльний учитель. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МАНУЙЛОВА Агрипина Андрiївна, 1888 р. 
народження, Яготинський р-н Київської обл., 
українка, неписьменна. Проживала в м. Ровеньки, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом 26 
саперної бригади 30 травня 1942 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.    

МАНУХIН Костянтин Андрiйович, 1893 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Фащiвцi, 
робiтник радгоспу "Iндустрiя". Народним судом 
218 дiльницi, м. Красний Луч, 9 березня 1933 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАНУХIН Павло Никифорович, 1899 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Фащiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 березня 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МАНЧЕНКО Валерiан Клавдiйович, 1925 
р. народження, м. Первомайськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Первомайську, учень 
планерного клубу. Вiйськовим трибуналом 
Волгоградського вiйськового округу, Росiйська 
Федерацiя, 28 сiчня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАНЧЕНКО (МАНЧЕНКОВ) Гаврило 
Костянтинович, 1899 р. народження, с. 
Верхньодеревечка Краснодонського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Верхньошевирiвка 
Краснодонського р-ну, рахiвник радгоспу iм. 
Орджонiкiдзе. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

МАНЧЕНКО Микола Васильович, 1894 р. 
народження, с. Верхньодеревечка Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Червонопартизанську Свердловської мiськради, 
робiтник конезаводу iм. Ворошилова. Арештований 
9 лютого 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 4 березня 1933 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    

МАНЧЕНКО Михайло Захарович, 1906 р. 
народження, с. Нижня Гарасимiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Нижнiй Гарасимiвцi, вагар зал.ст. 
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Iзварине. Арештований 25 квiтня 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 31 травня 
1935 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1935 роцi.    

МАНЧЕНКО Олександр Тихонович, 1904 
р. народження, х. Стара Станиця, Глубокинський р-
н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Лутугине, слюсар 
з-ду iм. Чубаря. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАНЧЕНКО Олександр Тихонович, 1906 
р. народження, х. Стара Станиця, Глубокинський р-
н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Попiвка 
Краснодонського р-ну, городник к-пу iм. Чапаєва. 
Арештований 11 березня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 28 липня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАНЧЕНКО Порфирiй Євгенович, 1883 р. 
народження, Краснодонський р-н, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у с. Королiвка 
Краснодонського р-ну, колгоспник к-пу 
"Хлiбороб". Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 лютого 1933 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАНЧЕНКО Розалiя Єгорiвна, 1925 р. 
народження, м. Первомайськ, українка, освiта 
середня. Проживала в м. Рубiжне, не працювала. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
25 листопада 1943 року вислана за межi України. 
Реабiлiтована у 1989 роцi.    

МАНЧЕНКОВ Iван Панасович, 1887 р. 
народження, с. Бiленьке Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Бiленькому, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ОДПУ 12 липня 1929 року 
позбавлений права проживати у рядi районiв 
країни. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАНЬКО Володимир Михайлович, 1927 р. 
народження, м. Красний Луч, українець, освiта 
початкова. Проживав у Красному Лучi, учень 
школи ФЗН. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 31 сiчня 1944 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАНЬКО Данило Леонтiйович, 1901 р. 
народження, с. Пiщане Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Свердловка Сватiвського р-ну, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 22 березня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАНЬКО Дмитро Петрович, 1905 р. 
народження, с. Коломийчиха Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Коломийчисi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 21 
квiтня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАНЬКО Iван Никифорович, 1906 р. 
народження, с. Манькiвка Сватiвського р-ну, 

українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1281 полку 60 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом 267 стрiлецької дивiзiї 27 
березня 1943 року засуджений до 10 р.  
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАНЬКО Петро Панасович, 1914 р. 
народження, с. Ковалiвка Сватiвського р-ну, 
українець. Проживав на х. Єлань, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, вантажник 
кар'єру 122 км. Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 27 березня 1933 року засуджений до 3 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАНЬКО Семен Сергiйович, 1883 р. 
народження, кол.с. Вiльхiвське Провальської 
сiльради Свердловської мiськради, українець, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Азарiвка 
Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 8 сiчня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАНЬКО Якiв Iванович, 1909 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, крiпильник шахти № 1-2. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 11 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

МАНЬКОВ Микола Петрович, 1921 р. 
народження, м. Брянка, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 150 полку. 
Вiйськовим трибуналом 50 стрiлецької дивiзiї 9 
червня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МАНЬКОВСЬКА Олена Антонiвна, 1904 р. 
народження, Севастопольський р-н, Кримська 
АРСР, нiмкеня, освiта початкова. Проживала у с-щi 
Козакiвка Антрацитiвського р-ну, колгоспниця к-пу 
"Роте Фане". Арештована 8 листопада 1937 року як 
дружина репресованого. 15 березня 1938 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МАНЯШИН Михайло Григорович, 1912 р. 
народження, с. Новий Курлак Садовського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
стрiлець воєнiзованої охорони. Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 15 
жовтня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАР Карл Йосипович, 1870 р. народження, 
м. Радомишль Київської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Боровеньки Кремiнського 
р-ну, без певних занять. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАРАДУДIН Михайло Микитович, 1909 р. 
народження, с. Петровка Павловського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Брянка, монтер 
шахти № 12. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
27 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

МАРАЧЕВСЬКА Юлiя Людвiгiвна, 1901 р. 
народження, м. Алчевськ, полька, освiта початкова. 
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Проживала в Алчевську, домогосподарка. 
Арештована 17 листопада 1937 року як дружина 
репресованого. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МАРАЧИНСЬКИЙ Iван Станiславович, 
1914 р. народження, с. Хоровиця Славутського р-ну 
Хмельницької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Валуйське Станично-Луганського р-
ну, десятник насiнницької контори. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАРАЧКОВСЬКИЙ Цезар Леонтiйович, 
1916 р. народження, с. Новий Завод Мархлевського 
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiловодськ, колгоспник к-пу iм. 
Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МАРГАСЮК Денис Васильович, 1905 р. 
народження, с. Рогiзне, Волинська обл., росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Первомайську, 
плановик райторгу. Арештований 24 вересня 1937 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 
березня 1938 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАРГОСЛЕН (МОРГОСЛІП) Iван 
Павлович, 1896 р. народження, смт Маркiвка, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Успенка Лутугинського р-ну, бригадир радгоспу iм. 
ХVI партз'їзду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРГОШИН Iван Васильович, 1912 р. 
народження, с. Жищинцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Новоохтирка Новоайдарського р-ну, 
не працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
12 лютого 1944 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАРГОШИН (МАРГОША) Михайло 
Iванович, 1882 р. народження, с. Жищинцi 
Городоцького р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у кол.с. Степанiвка 
Новочервоненської сiльради Троїцького р-ну, 
колгоспник к-пу "Червоний степ". Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРДИБАН Володимир Васильович, 1911 
р. народження, с. Клопотiвцi Деражнянського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Петровське Краснолуцької 
мiськради, вальцювальник з-ду iм. Петровського. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 10 
липня 1937 року засуджений до розстрiлу i того ж 
дня страчений.  Реабiлiтований у 1957 роцi.  

МАРДУС Лука Iванович, 1891 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калиновому, iнструктор з працi селищної школи. 
Репресований двiчi. Постановою Судової "трiйки" 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 30 квiтня 1933 року 
висланий на 3 р. за межi України. 27 листопада 
1937 року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 

засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1989 i 1959 роках. 

МАРЕК Вiт Вiтчеславович, 1882 р. 
народження, с. Залiсся Овруцького повiту 
Волинської губернiї, чех, освiта вища. Проживав у 
с. Новострiльцiвка Мiловського р-ну, викладач 
зоотехнiкуму. Одеським обласним судом 7 грудня 
1936 року засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МАРИНЕЦЬ Iлля Iванович, 1902 р. 
народження, Польща,  освiта початкова. Проживав 
у м. Лисичанську, вагонник шахти № 1-2. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 
лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРИНИЧ (МАРЕНИЧ) Василь 
Лук'янович, 1887 р. народження, с. Олександрiвка 
Старобiльського повiту Донецької губернiї, 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, селянин-одноосiбник. Колегiєю 
Старобiльської повiтової ЧК 5 вересня 1921 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 10 
вересня 1921 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МАРИНИЧ (МАРЕНИЧ) Петро 
Кирилович, 1894 р. народження, с. Новобiла 
Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Новобiлiй, без певних занять. 
Постановою прокурора Новопсковської дiльницi 
вiд 10 червня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МАРИНИЧ Трифон Iванович, 1924 р. 
народження, с. Розкошiвка Теплицького р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта н/середня. 
Проживав у смт Бiловодськ, колгоспник к-пу iм. 
Iллiча. 14 грудня 1941 року Вiйськовим трибуналом 
35 району авiацiйного базування засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАРИНЦОВ (МАРЕНЦЕВ) Михайло 
Михайлович, 1892 р. народження, с. Рафайлiвка 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Антрацитi, слюсар шахти 
№ 8-9. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 26 сiчня 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАРИНЧЕНКО Василь Семенович, 1904 р. 
народження, с. Волошино Волошинського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
бригадир ковалiв з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 18 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 6 
вересня 1941 року розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

МАРIЙ Сава Омелянович, 1885 р. 
народження, Чернiгiвська обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Тепле Станично-
Луганського р-ну, директор Верхньотеплiвської 
МТС. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

МАРКАШОВА Олена Єгорiвна, 1907 р. 
народження, с. Будново Михайловського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта середня. Проживала в м. Красний Луч, 
кочегар лазнi. Луганським обласним судом 1 
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березня 1947 року засуджена до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

МАРКЕВИЧ Бронiслав Миколайович, 1915 
р. народження, с. Стара Гутиська Плужнянського р-
ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Євсуг Бiловодського р-ну, рахiвник 
промартiлi iм. Чубаря. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 20 серпня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1956 роцi.    

МАРКЕВИЧ Василь Панасович, 1903 р. 
народження, с. Топорiвка Пiщанського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької 
мiськради, майстер транспортного цеху тресту 
„Боково-Антрацит”. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 14 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МАРКЕВИЧ Камель Петрович, 1889 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, слюсар 
мiськелектромережi. Арештований 16 лютого 1938 
року за звинуваченням у шпигунськiй дiяльностi. 
23 серпня 1938 року справу припинено за смертю 
звинувачуваного. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАРКЕВИЧ Костянтин Гасперович, 1896 
р. народження, м. Москва, Росiйська Федерацiя, 
поляк, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, асенiзатор шахти iм. Мельникова. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРКЕВИЧ Марiя Станiславiвна, 1886 р. 
народження, с. Стара Гутиська Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., полька, неписьменна. Проживала в 
с. Шпотине Старобiльського р-ну, домогосподарка. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 16 листопада 
1937 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 
1989 роцi.    

МАРКIН Олексiй Iванович, 1910 р. 
народження, смт Талове Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 704 стрiлецького полку 393 стрiлецької 
дивiзiї. Арештований 6 грудня 1941 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 13 сiчня 1942 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАРКIН Прокiп Андрiйович, 1874 р. 
народження, с. Михайлiвка Луганського повiту 
Донецької губернiї, росiянин, неписьменний. 
Проживав за мiсцем народження, селянин-
одноосiбник. Колегiєю Донецької ГубЧК 7 вересня 
1920 року засуджений до розстрiлу. Страчений 13 
жовтня 1920 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МАРКIН Семен Олексiйович, 1901 р. 
народження, Каменський р-н Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, коваль кiнного двору 
тресту "Краснодонвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

МАРКIН Федiр Ерастович, 1895 р. 
народження, х. Уляшкiн, Глубокинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 

комiрник шахти № 5. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

МАРКIНА Тетяна Григорiвна, 1892 р. 
народження, с. Пузачi Тимського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, неписьменна. 
Проживала в м. Перевальську, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 9 
травня 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.    

МАРКО Йосип Миколайович, 1898 р. 
народження, с. Мiженець Старосамбiрського р-ну 
Львiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, економiст монтажних 
майстерень будтресту № 6. Репресований двiчi. 
Арештований 9 лютого 1933 року за звинуваченням 
у шпигунствi. 23 червня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. 15 листопада 1937 року 
Особливою нарадою УНКВС по Донецькiй обл. 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1999 i 1960 роках.   

МАРКО Михайло, 1927 р. народження, м. 
Київ, українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Хомiвка Сватiвського р-ну, учень учбово-
виробничого радгоспу. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 26 жовтня 1944 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАРКОВ Антон Олексiйович, 1911 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новiй 
Астраханi, не працював. Арештований 12 лютого 
1942 року за звинуваченням у приналежностi до 
агентури нiмецької розвiдки. У зв'язку з воєнним 
станом слiдство не було завершено. 6 березня 1948 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАРКОВ Василь Михайлович, 1904 р. 
народження, с. Нижнiй Ломовець, Орловська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Талове Краснодонського р-ну, 
вибiйник шахти № 7-10. Арештований 5 травня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 27 червня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.    

МАРКОВ Василь Степанович, 1920 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 515 
стрiлецького полку 134 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом 44 стрiлецького корпусу 21 
липня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАРКОВ Григорiй Єлисейович, 1905 р. 
народження, с. Леонтiївка, Курська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, фрезерувальник з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Луганським обласним судом 15 липня 
1941 року засуджений до 4 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАРКОВ Дмитро Петрович, 1906 р. 
народження, Верхошижемський р-н Кiровської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Перевальську, 
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крiпильник шахти № 4. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Донецької обл. 20 серпня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. 6 вересня 1941 року 
Верховним судом СРСР розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАРКОВ Iван Григорович, 1895 р. 
народження, с. Писарiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Писарiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 12 лютого 
1931 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 15 липня 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1931 
роцi.    

МАРКОВ Iван Петрович, 1910 р. 
народження, с. Флеминда Ямпiльського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. 
Перевальську, десятник шахти iм. Сталiна. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРКОВ Терентiй Васильович, 1898 р. 
народження, с. Писарiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Писарiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 4 липня 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МАРКОВА Наталiя Матвiївна, 1910 р. 
народження, х. Юрасово, Брянський р-н Орловської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка. Проживала в 
м. Луганську, не працювала. 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. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

МАРКОВИЧ Херсон Iзакович, 1920 р. 
народження, Нiмеччина, єврей, освiта середня. 
Проживав у м. Антрацитi, вагонник шахти № 22-53. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 травня 
1941 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МАРКОВСЬКИЙ Вiкентiй Августович, 
1889 р. народження, с. Сторониче Плужнянського 
р-ну Вiнницької обл., поляк, неписьменний. 
Проживав у с. Копанi Бiловодського р-ну, 
колгоспник к-пу "Нова культура". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 серпня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАРКОВСЬКИЙ Владислав 
Станiславович, 1904 р. народження, с. Сторониче 
Плужнянського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Євсуг Бiловодського р-ну, 
рахiвник к-пу iм. Кiрова. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 серпня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРКОВСЬКИЙ Дмитро Корнiйович, 1908 
р. народження, с. Дем'янiвка Бiлокуракинського р-
ну, українець, освiта початкова. Вiйськово-
службовець, рядовий 30 окремого кулеметного 
батальйону 25 армiї. Вiйськовим трибуналом 190 
стрiлецької дивiзiї 29 вересня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1968 роцi.    

МАРКОВСЬКИЙ Людвiг Iванович, 1914 р. 
народження, смт Городок Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Голубiвка Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Жовтневої революцiї. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 3 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1973 роцi.    

МАРКОВСЬКИЙ Микола Iванович, 1893 р. 
народження, Польща, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Сватове, технiк-будiвельник 
райкомунгоспу. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької обл. 27 серпня 1941 року 
засуджений до розстрiлу.   Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

МАРКОВСЬКИЙ Октив'ян Станiславович, 
1918 р. народження, с. Сторониче Плужнянського 
р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Копанi Бiловодського р-ну, 
колгоспник к-пу "Нова культура". Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МАРКС Герман Адольфович, 1906 р. 
народження, с. Владин Мархлевського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Шахове Троїцького р-ну, столяр зернорадгоспу 
"Привiлля". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 25 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МАРКС Густав Августович, 1906 р. 
народження, с. Кабарiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Маркiвка, колгоспник к-пу iм. Ворошилова. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРКУС Борис Iванович, 1911 р. 
народження, м. Луганськ, єврей, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, радiотехнiк окремого 
танкового батальйону 59 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом 26 стрiлецького корпусу 16 
жовтня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1958 роцi.    

МАРОКО Кузьма Тихонович, 1913 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 185 
полку. Вiйськовим трибуналом 60 стрiлецької 
дивiзiї 4 червня 1943 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МАРОН Едуард Людвiгович, 1906 р. 
народження, с. Сiльце Славутського р-ну 
Вiнницької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
робiтник шахти № 23. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1970 роцi.    

МАРОХОВЕЦЬ Iлля Трохимович, 1910 р. 
народження, с. Байрак Горлiвського р-ну Донецької 
обл., українець, освiта середня. Проживав у м. 
Попасна, начальник дистанцiї колiї зал.ст. Сватове. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.    

МАРОЧКIН Потап Iванович, 1907 р. 
народження, с. Бiла Горка Радченського р-ну 
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Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Талове 
Краснодонського р-ну, робiтник шахти № 7-10. 
Арештований 1 червня 1943 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 27 липня 1943 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

МАРСОВ Олексiй (Олександр) Iванович, 
1873 р. народження, м. Самара, Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м. 
Старобiльську, служитель релiгiйного культу. 13 
березня 1925 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд. 
22 липня 1925 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

МАРТЕНС Арнольд Фрiдрiхович, 1894 р. 
народження, Новоград-Волинський р-н Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Коноплянiвка Бiлокуракинського р-ну, тесляр к-пу 
iм. Димитрова. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРТИНЕНКО Вiктор Федосiйович, 1924 
р. народження, м. Алчевськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 571 
полку. Вiйськовим трибуналом 317 стрiлецької 
дивiзiї 8 листопада 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.    

МАРТИНЕНКО Ганна Андрiївна, 1882 р. 
народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала за місцем 
народження, домогосподарка. Арештована 19 
листопада 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 17 сiчня 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МАРТИНЕНКО Глафiра Митрофанiвна, 
1897 р. народження, смт Краснорiченське 
Кремiнського р-ну, українка, освiта початкова. 
Проживала в Краснорiченському, домогосподарка. 
Луганським обласним судом 13 липня 1950 року 
засуджена до 25 р. позбавлення волi. Судовою 
Колегiєю у карних справах Верховного суду УРСР 
25 березня 1955 року мiру покарання знижено до 5 
р. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

МАРТИНЕНКО Єгор Андрiйович, 1915 р. 
народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у смт Нижня 
Дуванка Сватiвського р-ну, завiдуючий майстернею 
Нижньодуванської МТС. Вiйськовим трибуналом 
16 окремої iнженерної бригади 26 червня 1942 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1970 роцi.    

МАРТИНЕНКО Iван Федорович, 1910 р. 
народження, с. Новоолександрiвка Попаснянського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Попасна, помiчник машинiста паровоза депо 
Попасна. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганського гарнiзону 21 сiчня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

МАРТИНЕНКО Костянтин Гарасимович, 
1899 р. народження, с. Жовтневе Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Жовтневому, селянин-одноосiбник. Постановою 

Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 6 
травня 1932 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРТИНЕНКО Леонiд Капiтонович, 1906 
р. народження, смт Верхнiй Нагольчик 
Антрацитiвської мiськради, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Антрацитi, машинiст 
шахти № 3. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 17 червня 1938 року засуджений до 4 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

МАРТИНЕНКО Микола Михайлович, 1907 
р. народження, с. Iсайки Богуславського р-ну 
Київської обл., українець, освiта вища. Проживав у 
м. Стахановi, викладач на курсах техмінiмуму при 
рудоремонтному з-дi. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 31 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.      

МАРТИНЕНКО Надiя Тихонiвна, 1919 р. 
народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну, 
українка, освiта вища. Проживала в м. 
Первомайську, шкiльна вчителька. Вiйськовим 
трибуналом військ НКВС Луганського гарнiзону 31 
сiчня 1942 року засуджена до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.    

МАРТИНЕНКО Олександр Гнатович, 1904 
р. народження, с. Василiвка Павлоградського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта вища. 
Проживав у м. Красний Луч, адвокат, тимчасово не 
працював. Арештований 18 листопада 1941 року за 
звинуваченням в антирадянських висловлюваннях. 
1 грудня 1941 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАРТИНЕНКО Олександр Петрович, 1892 
р. народження, с. Iсайки Богуславського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Iзварине Краснодонської 
мiськради, завiдуючий кам'яним кар'єром зал.ст. 
Iзварине. Особливою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 27 лютого 1933 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРТИНЕНКО Панас Пахомович, 1915 р. 
народження, с. Колядiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Новоселiвка Перевальського р-ну, тракторист 
радгоспу "Комсомолець". Донецьким обласним 
судом 8 сiчня 1936 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАРТИНЕНКО Тамара Олексiївна, 1906 р. 
народження, ст-ця Слов'янська, Краснодарський 
край, Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта середня. 
Проживала в м. Красний Луч, домогосподарка. 
Арештована 15 листопада 1941 року за 
звинуваченням в антирадянських висловлюваннях. 
1 грудня 1941 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МАРТИНЕНКО Феодосiй Сергiйович, 1900 
р. народження, с. Бакаївка Iчнянського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, бригадир стальцеху № 2 
з-ду iм. Жовтневої революцiї. Луганським 
обласним судом 8 квiтня 1946 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАРТИНЕНКО Хрисанф (Ахрисан) 
Семенович, 1889 (1893) р. народження, смт 
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Краснорiченське Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Краснорiченському, 
без певних занять. Репресований двiчi. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Арештований 5 травня 1950 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 10 серпня 1950 року 
справу припинено за смертю звинувачуваного. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1991 роках. 

МАРТИНОВ Антон Васильович, 1897 р. 
народження, с. Брагiно Болховського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
крiпильник шахти № 16. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРТИНОВ Василь Васильович, 1904 р. 
народження, с. Брагiно Болховського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
робiтник шахти № 16. Донецьким обласним судом 
10 червня 1937 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАРТИНОВ Петро Степанович, 1893 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Свердловську, коваль 
шахти № 14-17. Луганським обласним судом 11 
сiчня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МАРТИНОВ Семен Архипович, 1913 р. 
народження, с. Березiвське Попаснянського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 404 стрiлецького полку 176 стрiлецької 
дивiзiї. Арештований 12 липня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 квiтня 
1943 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАРТИНЦЕВ Володимир Васильович, 
1900 р. народження, с. Трофимово Дмитровського 
р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта н/середня. Проживав у смт 
Борiвське Попаснянського р-ну, бухгалтер к-пу 
"Червоний партизан". Арештований 5 квiтня 1943 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 сiчня 1944 
року мiрою покарання визначено строк 
попереднього ув'язнення. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

МАРТИНЯК Катерина Петрiвна, 1914 р. 
народження, с. Кореличi Перемишлянського р-ну 
Львiвської обл., українка, освiта середня. 
Проживала в м. Стахановi, робiтниця шахти iм. 
Сталiна. Особливою нарадою при МДБ СРСР 2 
червня 1951 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. 5 червня 1956 року Вiйськовим трибуналом 
Київського вiйськового округу строк покарання 
знижено до 5 р. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

МАРТИЩЕНКО Трохим Арсенович, 1892 
р. народження, с. Самсонiвка Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Iзварине Краснодонської мiськради, голова 
селищної Ради. Донецьким обласним судом 23 
серпня 1938 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МАРТIН Артур Йоганнович, 1906 р. 
народження, с. Райхенфельд Молочанського р-ну 
Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, робiтник хiмзаводу. 
Арештований 17 грудня 1933 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 1 лютого 1934 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАРТIН Якiв Готлiбович, 1909 р. 
народження, с. Новомайорське Горiхiвського р-ну 
Одеської обл., нiмець. Проживав у смт Хрустальне 
Краснолуцької мiськради, помiчник начальника 
дiльницi шахти № 6. Особливою "трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 13 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРТIЯНОВ Дмитро Федорович, 1903 р. 
народження, с. Верхньобогданiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Верхньобогданiвцi, колгоспник к-пу 
iм. К.Маркса. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
21 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРТОВИЦЬКИЙ Вiктор Стефанович, 
1918 р. народження, с. Берестова Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Свердловську, бухгалтер вагонної 
дiльницi зал.ст. Довжанська. Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 21 
вересня 1941 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАРТОВИЦЬКИЙ Григорiй Прохорович, 
1917 р. народження, с. Тишкiвка Маркiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, телеграфiст зал.ст. Кипуча. Лiнiйним 
судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 3 липня 1937 
року засуджений до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРТОВИЦЬКИЙ Микола Степанович, 
1910 р. народження, с. Берестова Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, бурильник шахти № 1-
2. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МАРТУСЕНКО Григорiй Васильович, 1899 
р. народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Троїцькому, без певного мiсця роботи. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 16 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

МАРУШЕВСЬКИЙ Вацлав 
Владиславович, 1910 р. народження, м. 
Новоросiйськ Краснодарського краю, Росiйська 
Федерацiя, поляк, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, вагонник шахти "Центральна-
Бокiвська". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
18 жовтня 1940 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРУШЕНКО Василь Семенович, 1909 р. 
народження, м. Брянка, росiянин, освiта н/середня. 
Проживав у м. Стахановi, студент Стахановського 
гiрничого технiкуму. Донецьким обласним судом 
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13 квiтня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРУШКIН Петро Семенович, 1894 р. 
народження, с. Суворово Моршанського р-ну 
Пензенської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Михайлiвка 
Ровенькiвської мiськради, робiтник 
Михайлiвського шахтоуправлiння. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 1 квiтня 1944 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МАРФIЯК Дмитро Васильович, 1884 р. 
народження, Румунiя, українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Петрiвка Перевальського р-ну, кучер 
сiльради. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАРХАЙЧУК Гаврило Миколайович, 1897 
р. народження, с. Киликiїв Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Чубаря. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу.  Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

МАРХАЙЧУК Гордiй Андрiйович, 1893 р. 
народження, с. Киликiїв Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, комiрник 
райспоживспiлки. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

МАРХАЙЧУК Iван Андрiйович, 1905 р. 
народження, с. Киликiїв Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, возiй їдальнi № 1 шахти 
№ 7. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРХАЙЧУК Павло Якимович, 1896 р. 
народження, с. Киликiїв Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Логвина. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАРХАЙЧУК Семен Гордiйович, 1913 р. 
народження, с. Киликiїв Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, шофер будконтори тресту 
"Луганськжитлобуд". Арештований 22 серпня 1944 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 4 квiтня 1945 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1945 роцi.    

МАРЦЕНЮК (МАРЦУНЮК) Дмитро 
Мусiйович, 1894 р. народження, с. Виноград 
Лисянського р-ну Київської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Алчевську, слюсар-
водопровiдник механомонтажного цеху з-ду iм. 
Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
16 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.   

МАРЦЕНЯК Болеслав Петрович, 1904 р. 
народження, с. Стара Гутиська Плужнянського р-ну 

Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Шпотине Старобiльського р-ну, колгоспник к-
пу iм. Петровського. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРЦИНКЕВИЧ Михайло Михайлович, 
1883 р. народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-
ну, поляк, освiта середня. Проживав у м. 
Первомайську, завiдуючий iнструментальною 
майстернею вагоноремонтного з-ду. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 3 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 
роцi.    

МАРЦИНОВСЬКИЙ Юхим Iванович, 1890 
р. народження, с. Квiтки Корсунь-Шевченкiвського 
р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, крiпильник шахти № 
17-17-бiс. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Донецької обл. 21 липня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАРЦИНЮК Петро Iванович, 1910 р. 
народження, с. Синiвцi Лановецького р-ну 
Тернопiльської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав на кол.х. Жалкiвський, 
Слов'яносербський р-н, тракторист рiльничої 
дiльницi вiддiлу робiтничого постачання 
Луганського вiддiлку Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi. Арештований 28 липня 1934 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 
вересня 1934 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

МАРЦИНЯК (МАРЦЕНЯК) Iван 
Петрович, 1902 р. народження, с. Стара Гутиська 
Плужнянського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Шпотине 
Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Петровського. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МАРЧЕВСЬКИЙ Адольф Тимофiйович, 
1885 р. народження, с. Черниця Новоград-
Волинського р-ну Київської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Коноплянiвка 
Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Дмитрiєва. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАРЧЕВСЬКИЙ Бронiслав Мартинович, 
1899 р. народження, с. Фельштин Гвардiйського р-
ну Кам'янець-Подiльської обл., поляк, освiта 
середня. Проживав у м. Луганську, не працював. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРЧЕВСЬКИЙ Йосип Тимофiйович, 
1915 р. народження, с. Слобода-Чернецька 
Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл., 
поляк, освiта початкова. Проживав у с. Курячiвка 
Бiлокуракинського р-ну, бетонник залiзничної 
магiстралi Москва-Донбас. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    
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МАРЧЕВСЬКИЙ Людвiг Тимофiйович, 
1889 (1891) р. народження, с. Слобода-Чернецька 
Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл., 
поляк, неписьменний. Проживав у с. Курячiвка 
Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Жданова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРЧЕВСЬКИЙ Степан Йосипович, 1904 
р. народження, м. Лодзь, Польща, поляк, освiта 
початкова. Проживав у м. Гiрське Первомайської 
мiськради, кухар їдальнi шахти № 1-2 "Гiрська". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МАРЧЕВСЬКИЙ Томаш Никифорович, 
1878 р. народження, с. Слобода-Чернецька 
Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл., 
поляк, освiта початкова. Проживав у с. Курячiвка 
Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу "Iскра". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 24 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 5 
сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРЧЕВСЬКИЙ Чеслав Тимофiйович, 
1918 р. народження, с. Слобода-Чернецька 
Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Курячiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу 
"Iскра". Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 31 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРЧЕНКО Андрiй Андрiйович, 1881 р. 
народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав на кол.х. 
Берестовий, Попаснянський р-н, колгоспник к-пу 
"КIМ". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 20-21 листопада 1944 року 
засуджений до 20 р. позбавлення волi. Військовим 
трибуналом Коївського військового округу 9 
жовтня 1956 року міру покарання знижено до 10 р.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАРЧЕНКО Варвара Полiкарпiвна, 1922 р. 
народження, с. Золотарiвка Станично-Луганського 
р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в смт 
Чеботовка Тарасовського р-ну Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, не працювала. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 3 серпня 
1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1990 роцi.    

МАРЧЕНКО Василь Федорович, 1909 р. 
народження, х. Комишине, Станично-Луганський 
р-н, росiянин, освiта початкова. Проживав за 
мiсцем народження, селянин-одноосiбник. 
Арештований 17 грудня 1930 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї.  8 сiчня 1931 року 
звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. 28 лютого 
1931 року справу припинено, пiдписку анульовано. 
Реабiлiтований у 1931 роцi.    

МАРЧЕНКО Ганна Охрiмiвна, 1885 р. 
народження, с. Макарове Станично-Луганського р-
ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в с. 
Валуйське Станично-Луганського р-ну, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 16 лютого 1942 року 

засуджена до 7 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 
1995 роцi.    

МАРЧЕНКО Георгiй Федорович, 1896 р. 
народження, с. Iванiвське Артемiвського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова.  Член 
ВКП(б) у 1926-1938 рр. Проживав у м. Петровське 
Краснолуцької мiськради, начальник транспортного 
цеху з-ду iм. Петровського. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 22 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.    

МАРЧЕНКО Григорiй Андрiйович, 1913 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiлолуцьку, експедитор заготконтори 
райспоживспiлки. Донецьким обласним судом 3 
квiтня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРЧЕНКО Iван Гнатович, 1901 р. 
народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 218 армiйського запасного стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 4 танкової армiї 9 
вересня 1942 року засуджений до 10  р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАРЧЕНКО Iван Григорович, 1904 р. 
народження, с. Дмитрiвка Снiжнянського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Мiусинську Краснолуцької 
мiськради, моторист Штердресу. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 31 
липня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МАРЧЕНКО Iван Михайлович, 1890 р. 
народження, с. Юзкуї Генiчеського р-ну 
Херсонської обл., українець, освiта вища. 
Проживав у м. Кремiнна, адвокат. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 13 
червня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МАРЧЕНКО Катерина Iванiвна, 1922 р. 
народження, с. Новознам'янка Троїцького р-ну, 
українка, освiта н/середня. Проживала в м. 
Лисичанську, робiтниця дзеркального цеху з-ду 
"Пролетар". 13 вересня 1951 року Луганським 
обласним судом засуджена до 25 р. позбавлення 
волi. 4 вересня 1954 року Верховним судом УРСР 
мiру покарання знижено до 5 р. Реабiлiтована у 
1990 роцi.    

МАРЧЕНКО Килина Семенiвна, 1914 р. 
народження, с. Свiтле Старобiльського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Лисичанську, домогосподарка. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 28 лютого 
1945 року вислана за межi України. 15 лютого 1946 
року тим же органом вирок скасовано, справу 
припинено.  Реабiлiтована у 1946 роцi.    

МАРЧЕНКО Марiя Якiвна, 1922 р. 
народження, с. Сухорабiвка Решетилiвського р-ну 
Полтавської обл., українка, освiта середня. 
Проживала в с. Кризьке Маркiвського р-ну, 
шкiльна вчителька. Арештована 1 червня 1943 року 
за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 29 липня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    
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МАРЧЕНКО Микола Андрiйович, 1907 р. 
народження, х. Зимцева Балка, Мальчевський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не 
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 8 серпня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАРЧЕНКО Микола Денисович, 1929 р. 
народження, с. Межирiч Лебединського р-ну 
Сумської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, учень школи ФЗН № 30. 
Луганським обласним судом 25 липня 1949 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 3 червня 1955 
року Верховним судом УРСР строк покарання 
знижено до 6 р. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МАРЧЕНКО Митрофан Сергiйович, 1890 р. 
народження, Усть-Медведицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Свердловську, десятник шахти № 1-2. Луганським 
обласним судом 28 лютого 1946 року засуджений 
до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

МАРЧЕНКО Михайло Андрiйович, 1890 р. 
народження, с. Морозiвка Березнянського р-ну 
Чернiгiвської обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, бригадир прохiдникiв 
шахти № 1. Арештований 25 листопада 1934 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 
Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАРЧЕНКО Надiя Iванiвна, 1926 р. 
народження, с. Любиме Свердловської мiськради, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Любимому, учениця ФЗУ № 27. Арештована 20 
вересня 1944 року за звинуваченням у 
приналежностi до агентури нiмецької розвiдки. 20 
червня 1945 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МАРЧЕНКО Наум Якович, 1902 р. 
народження, Новопсковський р-н, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Алчевську, десятник 
металургiйного з-ду iм. Ворошилова. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 16 квiтня 1933 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРЧЕНКО Олександр Кузьмич, 1925 р. 
народження, с. Битиця Сумського р-ну Сумської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, завiдуючий складом вiйськової частини 
31931. 23 жовтня 1950 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськової частини 28990 засуджений 
до 25 р. позбавлення волi. Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР 2 лютого 1955 року мiру 
покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

МАРЧЕНКО Олексiй Романович, 1891 р. 
народження, м. Верхньоднiпровськ 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Олександрiвську 
Артемiвської райради м. Луганська, коваль к-пу 
"Перемога працi". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 23 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРЧЕНКО Олексiй Степанович, 1924 р. 
народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, 

українець, освiта н/середня. Проживав у м. Брянка, 
без певних занять. Арештований 12 лютого 1941 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 
лютого 1941 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МАРЧЕНКО Петро Єгорович, 1909 р. 
народження, м. Алчевськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Бiловодськ, школяр. 
Надзвичайною сесiєю Верховного суду УРСР 15 
жовтня 1928 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАРЧЕНКО Роман Петрович, 1904 р. 
народження, х. Красна Знаменка, Родiоново-
Несвєтайський р-н Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Антрацитi, вантажник шахти № 23-25. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРЧЕНКО Степан Касянович, 1906 р. 
народження, с. Пантюхине Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Пантюхиному, облiковець к-пу iм. Сталiна. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Пiвденного 
фронту 26 березня 1942 року засуджений до 
розстрiлу.   Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАРЧЕНКО Тихiн Романович, 1901 р. 
народження, смт Новоайдар, українець, освiта 
початкова. Проживав у Новоайдарi, старший 
ремонтний робiтник 20-ї дистанцiї колiї. 
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 22 вересня 1944 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАРЧЕНКО Трохим Митрофанович, 1914 
р. народження, с. Устинiвка Бердянського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Ровеньки, не працював. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАРЧЕНКО Федiр Леонтiйович, 1890 р. 
народження, смт Маломиколаївка 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, помiчник 
головного бухгалтера цегельного з-ду. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу.  Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

МАРЧЕНКО Христя Павлiвна, 1903 р. 
народження, с. Байдiвка Старобiльського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в с. 
Боровеньки Кремiнського р-ну, колгоспниця к-пу 
iм. Комiнтерну. 26 травня 1936 року порушено 
справу за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 
21 липня 1936 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтована у 1994 
роцi.    

МАРЧЕНКО Якiв Семенович, 1912 р. 
народження, с. Бiрки Зiнькiвського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, помiчник iнспектора 
мiськфiнвiддiлу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 28 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1957 роцi.    
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МАРЧИХИНА Марiя Терентiївна, 1905 р. 
народження, ст-ця Прочноокопська Армавiрського 
р-ну Краснодарського краю, Росiйська Федерацiя, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в м. 
Стахановi, робiтниця швейної майстернi 
"Червоношвейник". Арештована 5 березня 1942 
року за пiдозрою у причетностi до агентури 
нiмецької розвiдки. 28 травня 1942 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МАРЧУК Василь Олексiйович, 1906 р. 
народження, с. Лобачин Рiвненського р-ну 
Рiвненської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Новоолександрiвка Бiловодського р-
ну, коневод Новоолександрiвського конезаводу. 
Колегiєю ОДПУ 27 травня 1929 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

МАРЧУК Володимир Лаврентiйович, 1899 
р. народження, Польща, поляк, освiта початкова.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. 
Артемiвську Перевальського р-ну, вибiйник шахти 
№ 10 iм. Артема. Донецьким обласним судом 25 
липня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАРЧУК Фотiй Семенович, 1889 р. 
народження, с. Рiвки Славутського р-ну Вiнницької 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Бiрюкове Свердловської мiськради, колгоспник к-
пу iм. Чапаєва. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 29 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МАРШАЛКIН Микола Мойсейович, 1907 
р. народження, м. Болхов Орловської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Урало-Кавказ Краснодонської 
мiськради, електрослюсар шахти "Урало-Кавказ". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

МАРШАЛОВА Ольга Улянiвна, 1914 р. 
народження, с. Сухо-Єленець Новоодеського р-ну 
Одеської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Вахрушеве Краснолуцької 
міськради, домогосподарка. 22 червня 1942 року 
вiдiбрано пiдписку про невиїзд. 10 травня 1943 
року справу припинено. Реабiлiтована у 1943 роцi.    

МАРШЕНКО Андрiй Iванович, 1883 р. 
народження, с. Новоолександрiвка, Запорiзька обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, не працював. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАР'ЯЧКIН Тарас Федорович, 1894 р. 
народження, с. Верхня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Макарове Станично-Луганського р-
ну, тесляр к-пу "Красний Луч". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАСАЛАБ Олександр Панасович, 1910 р. 
народження, с. Гончарiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Сватове, бригадир комплексної бригади 
паровозного депо Сватове. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 грудня 1937 року засуджений до 

10 р.  позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1956 
роцi.    

МАСИЧ Iван Миколайович, 1889 р. 
народження, кол.с. Фелiкса Комишнянського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник радгоспу iм. 8 
Березня. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 27 травня 1943 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАСИЧ Трохим Омелянович, 1885 р. 
народження, с. Дмитрiвка Мелiтопольського р-ну 
Запорiзької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, агротехнiк-овочiвник 
сiльськогосподарського iнституту. Арештований 11 
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.    

МАСКЕР Михайло Аронович, вiн же 
КОРН Герш Аронович, 1909 р. народження, 
Польща, єврей, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, кравець швейної фабрики. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАСЛАКОВ Андрiй Григорович, 1884 р. 
народження, с. Олешня, Чернiгiвська обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, завiдуючий 
майстернями Нижньодуванської МТС. 
Арештований 27 липня 1934 року за звинуваченням 
у шкiдництвi. 2 листопада 1934 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАСЛАКОВ Кузьма Фетисович, 1882 р. 
народження, смт Лозно-Олександрiвка 
Бiлокуракинського р-ну, українець, неписьменний. 
Проживав у с. Маслакове Троїцького р-ну, 
колгоспник к-пу "20 рокiв Жовтня". Арештований 
23 вересня 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 25 квiтня 1944 
року виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл., з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1944 роцi.    

МАСЛАКОВ Микола Олексiйович, 1925 р. 
народження, с. Маслакове Троїцького р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у 
Маслаковому, колгоспник к-пу "20 рокiв Жовтня". 
Арештований 22 лютого 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 7 серпня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАСЛЕННИКОВ Василь Якович, 1910 р. 
народження, с. Новознам'янка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новознам'янцi, селянин-одноосiбник. Арештований 
2 червня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 31 серпня 1932 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1932 роцi.    

МАСЛЕННИКОВ Iван Федорович, 1915 р. 
народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Новокраснянцi, прибиральник породи шахти 
"Кремiнна". Арештований 30 сiчня 1942 року за 
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звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї i 
шпигунствi. 6 травня 1942 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАСЛЕННИКОВ Микола Васильович, 
1898 р. народження, ст-ця Проваторовська 
Урюпинського р-ну Волгоградської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м. 
Рубiжне, iнженер хiмзаводу. Судовою „трійкою” 
при Колегiї ДПУ УРСР 11 квiтня 1931 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАСЛЕННИКОВ Петро Гнатович, 1899 р. 
народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, 
росiянин, неписьменний. Проживав у с. Варварiвка 
Кремiнського р-ну, швець-кустар. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАСЛИКОВ Тимофiй Андрiйович, 1914 р. 
народження, с. Радченське Радченського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не 
працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 
жовтня 1943 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.    

МАСЛОВ Олександр Терентiйович, 1897 р. 
народження, м. Кокчетав, Казахстан, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Олександрiвську 
Артемiвської райради м. Луганська, бухгалтер 
пiдсобного радгоспу зал.ст. Луганськ. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 16 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАСЛОВ Прохор Федорович, 1878 р. 
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Шульгинцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 
березня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МАСЛОВ Сергiй Миколайович, 1901 р. 
народження, м. Щигри Курської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 266 стрiлецького 
полку 88 стрiлецької дивiзiї. До призову проживав 
у м. Антрациті, прохідник шахти „Центральна-
Боківська”. Арештований 9 липня 1943 року за 
звинуваченням у спiвробiтництвi з агентурою 
нiмецької розвiдки. 8 жовтня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

МАСЛОВ Степан Iванович, 1915 р. 
народження, с. Бочкове Вовчанського р-ну 
Харкiвської обл., росiянин, освiта вища.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у с. Мiстки 
Сватiвського р-ну, головний зоотехнiк райвiддiлу 
сiльського господарства. Луганським обласним 
судом 29 червня 1948 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 30 березня 1955 року Верховним 
судом УРСР мiру покарання знижено до 6 р. 10 м-
цiв. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАСЛОВ Терентiй Осипович, 1893 р. 
народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Новокраснянцi, колгоспник к-пу iм. Димитрова. 

"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАСЛОВ Федосiй Павлович, 1891 р. 
народження, с. Верхня Колибелька 
Дмитряшевського р-ну Воронезької обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, неписьменний. Проживав у м. 
Артемiвську Перевальського р-ну, вибiйник шахти 
№ 10 iм. Артема. Луганським обласним судом 25 
червня 1946 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАСЛОВСЬКИЙ Якiв Iванович, 1900 р. 
народження, с. Гуляй-Поле Гуляйпiльського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Грушове Краснолуцької мiськради, 
плитовий шахти № 152. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАСЛЯЄВА Нiна Iванiвна, 1914 р. 
народження, м. Алчевськ, росiянка, освiта середня. 
Проживала в Алчевську, табельниця з-ду iм. 
Ворошилова. Вiйськовим трибуналом 4 
Українського фронту 27 листопада 1943 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1992 роцi.    

МАСЛЯНИЙ Олександр Михайлович, 1921 
р. народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у Тарасiвцi, 
без певного мiсця роботи. Арештований 4 липня 
1942 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 
Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1998 роцi.    

МАСОЛЬД Адам Антонович, 1913 р. 
народження, с. Ясна Поляна Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, шофер 
мiськелектростанцiї. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 10 лютого 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.       

МАСОЛЬД Роман Якович, 1914 р. 
народження, м. Рига, Латвiя, нiмець, освiта н/вища. 
Проживав у м. Рубiжне, студент Рубiжанського 
хiмiко-технологiчного iнституту. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МАСОЛЬД Якiв Iванович, 1879 р. 
народження, с. Вердер Борзнянського р-ну 
Чернiгiвської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Рубiжне, робiтник хiмкомбiнату. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

МАСС Едуард Фрiдрiхович, 1885 р. 
народження, с. Пiщане Мелiтопольського р-ну 
Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, крiпильник шахти 
"Краснопiлля". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 26 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАССАРСЬКИЙ Анатолiй Аронович, 1902 
р. народження, с. Бобровий Кут Калiнiнградського 
р-ну Миколаївської обл., єврей, освіта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, завiдуючий м'ясною 
базою. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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МАССОЛЬД Адам Кiндратович, 1902 р. 
народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньотузловому, колгоспник к-пу "Роте Фане". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

МАССОЛЬД Андрiй Iванович, 1897 р. 
народження, с. Грiнталь Таганрозького р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Валянiвське 
Ровенькiвської мiськради, грабар щебеневого 
кар'єру. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 23 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МАССОЛЬД Валентин Валентинович, 1915 
р. народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
міськради, німець, освіта початкова. Проживав у 
Верхньотузловому, тракторист к-пу „Роте Фане”. 
Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 12 січня 1938 
року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 
1961 році. 

МАССОЛЬД Георгiй Кiндратович, 1906 р. 
народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньотузловому, колгоспник к-пу "Роте Фане". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

МАССОЛЬД Єгор Iванович, 1907 р. 
народження, с. Ясна Поляна Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Валянiвське 
Ровенькiвської мiськради, вантажник щебеневого 
кар'єру. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 23 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МАССОЛЬД Iван Кiндратович, 1891 р. 
народження, с. Зеленопiлля Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Зеленопiллi, бригадир к-пу "Ротер Бауер". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

МАССОЛЬД Кiндрат Антонович, 1889 р. 
народження, с. Новомаринiвка Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, 
вантажник залiзничних вагонiв шахти № 14-17 iм. 
Свердлова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАССОЛЬД Матвiй Валентинович, 1905 р. 
народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньотузловому, тракторист к-пу "Роте Фане". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

МАССОЛЬД Олександр Адамович, 1921 р. 
народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта н/середня.  Член ВКП(б) у 
1939-1942 рр. Проживав у Верхньотузловому, 
колгоспник к-пу "Роте Фане". Особливою нарадою 

при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1968 роцi.    

МАССОЛЬД Пилип Iванович, 1907 р. 
народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньотузловому, колгоспник к-пу "Роте Фане". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 березня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1964 роцi.    

МАССОЛЬД Рудольф Iванович, 1913 р. 
народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньотузловому, тракторист к-пу "Роте Фане". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 березня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1964 роцi.    

МАССЯ Анатолiй Iванович, 1911 р. 
народження, с. Новi Санжари Новосанжарського р-
ну Полтавської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Алчевську, старший iнженер 
техвiддiлу з-ду iм. Ворошилова. Луганським 
обласним судом 8 грудня 1947 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1967 роцi.    

МАСЬ Федiр Петрович, 1905 р. народження, 
с. Кудiновка Мiллеровського р-ну Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Сiмейкине Краснодонського р-ну, 
завгосп шахтоуправлiння № 5. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 13 травня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МАСЮК Iван Юхимович, 1915 р. 
народження, м. Стаханов, українець, освiта 
середня. Вiйськовослужбовець, командир 
вiддiлення 360 полку 30 запасної стрiлецької 
бригади. Вiйськовим трибуналом 10 учбової 
бригади 18 березня 1943 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАСЮК Костянтин Антонович, 1889 р. 
народження, Мiнська губернiя, Бiлорусь, бiлорус, 
освiта початкова.  Член ВКП(б) у 1920-1937 рр. 
Проживав у м. Стахановi, головний механiк шахти 
iм. Iллiча. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МАСЮК Марiя Iванiвна, 1898 р. 
народження, с. Iвановка Покровського р-ну 
Орловської губернiї, Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Алмазна 
Стахановської мiськради, домогосподарка. 
Арештована 20 листопада 1937 року як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 25 березня 1938 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 
1994 роцi.    

МАТВЄЄВ Володимир Iванович, 1880 р. 
народження, с. Хороше Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Хорошому, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 28 
квiтня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАТВЄЄВ Данило Семенович, 1891 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, машинiст з-ду 
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№ 60. Луганським обласним судом 7 грудня 1928 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МАТВЄЄВ Дмитро Олексiйович, 1903 р. 
народження, с. Роздолля Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Кiровську, кучер мiської лiкарнi. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАТВЄЄВ Євген Олександрович, 1901 р. 
народження, с. Бударки Великобурлуцького р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у смт Троїцьке, старший агроном 
Троїцької МТС. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 9-11 квiтня 1933 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАТВЄЄВ Iван Єгорович, 1872 р. 
народження, с. Дальнє Константиново 
Дальнєконстантиновського р-ну Горьковської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
кустар-пічник. Донецьким обласним судом 23 
лютого 1938 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАТВЄЄВ Iван Олексiйович, 1888 р. 
народження, с. Роздольне Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Роздольному, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 12 
квiтня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАТВЄЄВ Микола Тимофiйович, 1902 р. 
народження, Польща, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, охоронник хлiбозаводу. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 лютого 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МАТВЄЄВ Михайло Андрiйович, 1880 р. 
народження, м. Артемiвськ Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, не працював. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 24 сiчня 1930 року визнаний 
соцiально небезпечним елементом i засуджений до 
3 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАТВЄЄВ Михайло Аристархович, 1912 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Фащiвка Перевальського р-ну, молотобоєць шахти 
№ 15. Вiйськовим трибуналом 296 стрiлецької 
дивiзiї 15 листопада 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 22 листопада 1941 року. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МАТВЄЄВ Петро Пилипович, 1900 р. 
народження, с. Верхньошевирiвка Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Верхньошевирiвцi, робiтник шахти № 12. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

МАТВЄЄВ Петро Юхимович, 1915 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi, 
не працював. Арештований 20 вересня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 3 грудня 1943 року справу припинено за 

недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1943 
роцi.    

МАТВЄЄВ Степан Федорович, 1881 р. 
народження, кол.с. Трудолюбiвка Попаснянського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за 
мiсцем народження, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 25 сiчня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАТВЄЄВ Федiр Павлович, 1898 р. 
народження, м. Перм, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта вища. Проживав у м. Рубiжне, 
головний iнженер хiмкомбiнату. Колегiєю ОДПУ 
22 жовтня 1933 року засуджений до розстрiлу із 
заміною на 10 р. позбавлення волі Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

МАТВЄЄВ Юхим Миронович, 1889 р. 
народження, смт Георгiївка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Георгiївці, 
робiтник радгоспу iм. Челюскiнцiв. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

МАТВЄЄВ Якiв Гнатович, 1890 р. 
народження, Залегощенський р-н Орловської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 22 червня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАТВIЄВСЬКИЙ (МОТВIЄВСЬКИЙ) 
Василь Омелянович, 1906 р. народження, с. 
Чепигiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Чепигiвцi, селянин-
одноосiбник. Арештований 29 квiтня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 серпня 
1931 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

МАТВIЄВСЬКИЙ Григорiй Семенович, 
1893 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Чепигiвка Сватiвського р-ну, робiтник радгоспу № 
10. Луганським обласним судом 27 жовтня 1950 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАТВIЄВСЬКИЙ Iван Павлович, 1890 р. 
народження, с. Чепигiвка Сватiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Чепигiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 квiтня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МАТВIЄВСЬКИЙ Iлля Якович, 1879 р. 
народження, с. Новоiванiвка Попаснянського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у 
Новоiванiвцi, колгоспник к-пу iм. Сталiна. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.    

МАТВIЄВСЬКИЙ Микола Михайлович, 
1892 р. народження, с. Новоiванiвка 
Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Гiрське Первомайської мiськради, 
десятник шахти радгоспу "Гiрський". Луганським 
обласним судом 31 липня 1941 року засуджений до 
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розстрiлу. Верховним судом СРСР 26 вересня 1941 
року розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАТВIЄВСЬКИЙ Олексiй Павлович, 1889 
р. народження, с. Чепигiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Чепигiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 квiтня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МАТВIЄВСЬКИЙ Роман Сергiйович, 1909 
р. народження, с. Чепигiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Чепигiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 14 квiтня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 
серпня 1932 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.    

МАТВІЄВСЬКИЙ Сергій Мефодійович, 
1871 р. народження, с. Чепигівка Сватівського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у Містках, 
селянин-одноосібник. Арештований 20 квітня 1932 
року за звинуваченням в антирадянській агітації. 7 
червня 1932 року справу припинено за 
недостатністю матеріалів для притягнення до суду. 
Реабілітований у 1994 році. 

МАТВIЄВСЬКИЙ Сергiй Микитович, 1890 
р. народження, с. Містки Сватівського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у Містках, 
селянин-одноосібник. Особливою нарадою при 
Колегії ДПУ УРСР 22 квітня 1933 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 
році. 

МАТВIЄНКО Андрiй Львович, 1877 р. 
народження, с. Маринiвка Снiжнянського р-ну 
Донецької обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Червона Поляна Антрацитiвського р-
ну, служитель релiгiйного культу. Арештований 14 
серпня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 14 жовтня 1932 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАТВIЄНКО Василь Георгiйович, 1913 р. 
народження, м. Красний Сулiн Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. 
Проживав у смт Ленiнське Свердловської 
мiськради, робiтник шахти № 9 iм. Ленiна. 
Донецьким обласним судом 15 листопада 1937 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАТВIЄНКО Володимир Омелянович, 
1912 р. народження, м. Брянка, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, майстер 
трубопрокатного цеху з-ду iм. Якубовського. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 9 квiтня 1939 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Верховним судом СРСР 3 
листопада 1939 року строк покарання знижено до 4 
р. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МАТВIЄНКО Дмитро Михайлович, 1864 р. 
народження, с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Кабичiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 5 вересня 1929 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 
вересня 1929 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАТВIЄНКО Єгор Семенович, 1870 р. 
народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiрюковому, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 
березня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МАТВIЄНКО Iван Дмитрович, 1913 р. 
народження, с. Макартетине Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Макартетиному, селянин-одноосiбник. 
Арештований 30 листопада 1930 року за 
звинуваченням у здiйсненнi терористичного акту. 
20 березня 1932 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.    

МАТВIЄНКО Iван Тихонович, 1918 р. 
народження, с. Бондарiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 169 стрiлецького полку 86 стрiлецької 
дивiзiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 27 
вересня 1940 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1958 роцi.    

МАТВIЄНКО Людмила Володимирiвна, 
1913 р. народження, м. Сизрань Куйбишевської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в м. Брянка, не працювала. 
26 лютого 1942 року Вiйськовим трибуналом 
вiйськової частини 1125 засуджена до розстрiлу. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.    

МАТВIЄНКО Микита Єгорович, 1907 р. 
народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiрюковому, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 
березня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МАТВIЄНКО Микола Олексiйович, 1909 р. 
народження, м. Красний Сулiн Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, рахiвник райкому 
профспiлки вугiльникiв. Репресований двiчi. 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 11 липня 1932 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Постановою Особливої наради при МДБ СРСР вiд 
3 червня 1950 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1990 роках. 

МАТВIЄНКО Павло Пилипович, 1907 р. 
народження, с. Бондарiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бондарiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 3 
травня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 3 червня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАТВIЄНКО Петро Олександрович, 1898 
р. народження, с. Родiонiвка Артемiвського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у кол.с. Чубарiвка Попаснянського р-ну, 
колгоспник к-пу "13 рокiв Жовтня". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

МАТВIЄНКО Пилип Єгорович, 1905 р. 
народження, Гомельська обл., Бiлорусь, бiлорус, 
освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, 
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вантажник шахти № 4-5 "Сокологорiвка". 
Луганським обласним судом 28 жовтня 1949 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАТВIЄНКО Пилип Семенович, 1899 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, рахiвник шахти № 4-бiс 
"Хрустальна". Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 7-8 березня 1933 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Постановою "трiйки" при НКВС 
УРСР вiд 10 грудня 1935 року вирок скасовано, 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАТВIЄНКО Сергiй Олексiйович, 1897 р. 
народження, с. Покровське, Днiпропетровська обл., 
українець, освiта н/вища. Проживав у м. Красний 
Луч, плановик мiжрайторгу. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАТВIЄНКО Степан Миколайович, 1904 
р. народження, с. Переїзне Артемiвського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у кол.с. Чубарiвка Попаснянського р-ну, 
швець майстернi "Червоний Жовтень". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

МАТВIЄНКО Юхим Олексiйович, 1905 р. 
народження, с. Родiонiвка Артемiвського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у кол.с. Чубарiвка Попаснянського р-ну, 
моторист доломiтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

МАТВIЙЧУК Володимир Омелянович, 
1892 р. народження, Польща, поляк, неписьменний. 
Проживав у смт Фащiвка Перевальського р-ну, 
наваловiдбiйник шахти № 3. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

МАТВIЙЧУК Никодим Iванович, 1906 р. 
народження, с. Гришiвцi Тиврiвського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, вантажник шахти № 1-
бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

МАТЕРН Август Антонович, 1886 (1897) р. 
народження, к. Олександрофельд, Донецька обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi Азарiвка 
Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу iм. Тельмана. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАТЕРНИЦЬКИЙ Павло Семенович, 1900 
р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Рубiжне, штукатур хлiбозаводу. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 5 
сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МАТЕСОН Гаррi Дмитрович, 1897 р. 
народження, м. Рига, Латвiя, латиш, освiта 
початкова. Проживав у м. Кiровську, робiтник 

шахти № 22 iм. Кiрова. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 14 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАТIЄНКО Григорiй Iванович, 1900 р. 
народження, с. Шаулиха Тальнiвського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, головний бухгалтер з-ду 
iм. Косiора. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МАТКIНА Клавдiя Iванiвна, 1914 р. 
народження, с. Анадоль Волноваського р-ну 
Донецької обл., гречанка, освiта початкова. 
Проживала в м. Старобiльську, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 29 грудня 1943 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1993 роцi.    

МАТКОВСЬКИЙ Мар'ян Казимирович, 
1913 р. народження, с. Немиринцi Городоцького р-
ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, вибiйник шахти 
"Томашiвська". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 5 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi. 

МАТКОВСЬКИЙ Олександр Іванович, 
1919 р. народження, с. Гіріно Колушкінського р-ну 
Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин, 
освіта початкова. До призову проживав у м. 
Луганську. Військовослужбовець, рядовий 1035 
стрілецького полку. Військовим трибуналом 280 
стрілецької дивізії 24 вересня 1942 року 
засуджений до розстрілу і того ж дня страчений. 
Реабілітований у 1993 році.      

МАТКОВСЬКИЙ Панас Тимофiйович, 
1911 р. народження, Чемеровецький р-н Вiнницької 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, слюсар прокатного цеху з-ду iм. 
Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
14 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 27 березня 1941 року УМДБ по 
Луганськiй обл. вирок скасовано, справу 
припинено, з ув'язнення звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.    

МАТЛАЄВ Iван Дмитрович, 1891 р. 
народження, с. Орiхове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта вища. Проживав в Орiховому, 
ветлiкар. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 1 вересня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАТЛЮК Хома Васильович, 1885 р. 
народження, с. Волосiвка Чуднiвського р-ну 
Житомирської обл., українець, освiта вища. 
Проживав у смт Мiлове, лiкар районної лiкарнi. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

МАТОХА (МАТЮХА) Микола Iллiч, 1910 
р. народження, Кремiнський р-н, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Рубiжне, моторист тресту 
"Пiвденбудмеханiзацiя". Постановою Судової 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 11 сiчня 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МАТРЕНIН Григорiй Арсентiйович, 1892 р. 
народження, м. Сєверодонецьк, українець, освiта 
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початкова. Проживав у Сєверодонецьку, лiсоруб 
Свердловського лiсництва. Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 13 листопада 1943 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАТУС Iван Васильович, 1899 р. 
народження, с. Миколаївка Бердянського р-ну 
Запорiзької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, тесляр шахти № 14-17. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МАТУС Меланiя Пилипiвна, 1910 р. 
народження, Попаснянський р-н, українка, 
неписьменна. Проживала в с. Серебрянка 
Попаснянського р-ну (згодом Артемiвського р-ну 
Донецької обл.), колгоспниця к-пу iм. Куйбишева. 
Арештована 4 липня 1942 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 
етапована углиб країни. 29 вересня 1950 року 
справу припинено за малозначнiстю. Реабiлiтована 
у 1994 роцi.    

МАТУС Михайло Юхимович, 1905 р. 
народження, с. Серебрянка Попаснянського р-ну 
(згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у Серебрянцi, комiрник к-пу iм. 
Артема. Арештований 4 липня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 
з воєнним станом етапований углиб країни. 29 
вересня 1950 року справу припинено за 
малозначнiстю.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАТУСЕНКО Микола Степанович, 1899 р. 
народження, с-ще Лоскутiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав: Ямський р-
н Донецької обл., сторож радгоспу iм. Куйбишева. 
Арештований 8 серпня 1946 року за звинуваченням 
у зрадi Батькiвщини. 4 квiтня 1947 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону. Реабiлiтований у 1947 роцi.    

МАТУСИК Антон Осипович, 1893 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, машинiст шахти № 1-бiс. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

МАТУСИК Пелагiя Огiївна, 1902 р. 
народження, х. Степанов, Ростовська обл., 
Росiйська Федерацiя, українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Брянка, буфетниця їдальнi шахти 
"Криворiжжя". Арештована 20 листопада 1937 року 
як дружина звинувачуваного у зрадi Батькiвщини. 
23 березня 1938 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МАТУХНО Григорiй Олексiйович, 1898 р. 
народження, кол.с. Бабанiвка Новомикiльської 
сiльради Кремiнського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Михайлiвка Кремiнського 
р-ну, сторож Лисичанського з-ду "Донсода". 
Арештований 14 травня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14 липня 
1932 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МАТУХНО Iван Йосипович, 1891 р. 
народження, кол.с. Павликiвка Краснорiченської 

селищної Ради Кремiнського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, начальник 
дiльницi шахти iм. Титова. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МАТУХНО Павло Матвiйович, 1871 р. 
народження, с. Голубiвка Кремiнського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Голубiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 25 червня 1938 
року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 
25 липня 1938 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1938 
роцi.    

МАТУХНО Петро Мусiйович, 1899 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, скляр житлово-комунального вiддiлу 
хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МАТУХНО Сергiй Iванович, 1885 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Краснорiченському, селянин-одноосiбник. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАТУХНО Сергiй Наумович, 1907 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта вища. Вiйськовослужбовець, 
вiйськлiкар 52 кавалерiйського полку 9 
кавалерiйської дивiзiї. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 17 листопада 1939 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МАТУШЕВСЬКИЙ Петро Станiславович, 
1893 р. народження, Польща, поляк, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник з-
ду "Пролетар". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МАТУШКIН Олексiй Миколайович, 1910 
р. народження, с. Старий Айдар Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 1005 стрiлецького 
полку 279 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 22 квiтня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

МАТЦ Асаф Готлiбович, 1897 р. 
народження, с. Кошелiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Сиротине Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Будьонного. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.   
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАТЦ Готлiб Iванович, 1871 р. народження, 
с. Нове Володарського р-ну Київської обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с. Демино-
Олександрiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Комiнтерну. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАТЦ Емiль Готлiбович, 1902 р. 
народження, с. Солодери Пулинського р-ну 
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Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, 
колгоспник к-пу "Правда". Репресований двiчi. 
Арештований 2 серпня 1936 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 10 вересня 1936 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. 30 грудня 1937 року 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 
1989 роках.   

МАТЦ Рiхард Готлiбович, 1899 р. 
народження, с. Нове Володарського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт 
Лозно-Олександрiвка Бiлокуракинського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Комiнтерну. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1967 роцi.    

МАТЧУК Василь Миколайович, 1885 р. 
народження, Австрiя, австрiєць, неписьменний. 
Проживав у м. Ровеньки, кучер шахти № 14-17. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.    

МАТЬЯШ Марiя Кирилiвна, 1916 р. 
народження, с. Машiвка Машiвського р-ну 
Полтавської обл., українка, освiта середня. 
Проживала в м. Лисичанську, шкiльна вчителька. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 22 листопада 1944 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1970 роцi.    

МАТЮХIН Василь Iванович, 1899 р. 
народження, с. Уваровка Боровського р-ну 
Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Зоринську 
Перевальського р-ну, слюсар-механiк шахти 
"Никанор". Луганським обласним судом 23 квiтня 
1948 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МАТЮХОВ Якiв Якович, 1902 р. 
народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Манькiвка Бiлокуракинського р-ну, тракторист 
радгоспу "Червоне руно". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 26 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАТЮШЕНКО Адольф Олександрович, 
1902 р. народження, Польща, поляк, освiта 
початкова. Проживав у м. Антрацитi, крiпильник 
шахти № 3-4. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
4 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАТЮЩЕНКО Iван Григорович, 1878 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.    

МАТЯК Iлля Павлович, 1925 р. 
народження, с. Борщiв Перемишлянського р-ну 
Львiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, столяр шахти 
"Сталiнський вибiй". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 23 квiтня 1948 року 
засуджений до 25 р.  позбавлення волi. 12 квiтня 

1955 року Вiйськовим трибуналом Київського 
вiйськового округу строк покарання знижено до 10 
р. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МАТЯШ Микола Васильович, 1891 р. 
народження, с. Прутiвка Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Лисогорiвка Новопсковського р-ну, колгоспник 
к-пу "Маяк комунiзму". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 19 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАТЯШ Микола Назарович, 1899 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Грушове Краснолуцької мiськради, коваль шахти 
№ 152. Донецьким обласним судом 22 сiчня 1935 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАТЯШ Петро Васильович, 1889 р. 
народження, с. Прутiвка Мархлевського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Старобiльську, без певних занять. 
Арештований 4 липня 1937 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 21 березня 1939 року 
справу.припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАТЯШОВ Iван Михайлович, 1899 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Петровське 
Краснолуцької мiськради, комiрник вугiльного 
складу з-ду № 59 iм. Петровського. Арештований 
27 лютого 1938 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 30 грудня 1938 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного.  Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

МАТЯШОВ Iван Назарович, 1903 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 508 стрiлецького 
полку 174 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим 
трибуналом Вiльнюського гарнiзону, Литва, 24 
листопада 1944 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МАУХ Володимир Мартинович, 1910 р. 
народження, х. Картакай, Доманiвський р-н 
Одеської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Свердловську, возiй артiлi "Гужовик". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МАХНО Семен Гарасимович, 1899 р. 
народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Дмитрiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 6 травня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 
червня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1933 
роцi.    

МАХОВ Гнат Терентiйович, 1913 р. 
народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Райгородцi, 
лiсничий Слов'яносербського лiсництва. 
Арештований 2 квiтня 1944 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 31 травня 
1944 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.  
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МАХОВ Олександр Якович, 1915 р. 
народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Райгородцi, 
завiдуючий Райгородським лiсорозсадником. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 жовтня 
1943 року визнаний соцiально небезпечним 
елементом i засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

МАХОНЬКО Олексiй Дмитрович, 1878 р. 
народження, кол.с. Новогригорiвка Сватiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав за 
мiсцем народження, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ 
вiд 13 сiчня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАХОНЬКО Степан Єгорович, 1874 р. 
народження, с. Терпiння Мелiтопольського р-ну 
Запорiзької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької 
мiськради, садiвник житлово-комунального вiддiлу 
шахти № 7-8. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАХОРТИХ Мойсей Якович, 1888 р. 
народження, с. Лапигiно Старооскольського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Новоганнiвка 
Краснодонського р-ну, робiтник свинорадгоспу. 
Арештований 20 червня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МАХРЕВИЧ Адольф Амброзiйович, 1904 р. 
народження, с. Сiльце Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с-щi Вiльхове Станично-Луганського р-ну, 
робiтник зал.ст. Вiльхова Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 24 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МАХРЕВИЧ Бронiслав Амброзiйович, 1915 
р. народження, с. Сiльце Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну, колгоспник 
к-пу "Червоний промiнь". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 4 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАХРЕВИЧ Йосип Альбiнович, 1895 р. 
народження, с. Сiльце Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, тесляр к-пу 
"Червоний орач". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАХРЕВИЧ Фабiан Йосипович, 1916 р. 
народження, с. Сiльце Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м. Свердловську, коногон шахти № 23. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

МАХУЛЬКО-ГОРБАЦЕВИЧ Григорiй 
Степанович, 1891 р. народження, с. Коноричi 
Слуцького повiту Мiнської губернiї, бiлорус, освiта 
вища. Проживав у м. Луганську, лiкар-прозектор 
окружної лiкарнi. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 30 березня 1930 року 

заборонено на 3 р. проживання в рядi мiст i в 
прикордонних округах країни. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

МАЦ Еммануїл Едуардович, 1893 р. 
народження, к. Гута-Юстинiвка Житомирського р-
ну Київської обл., нiмець, неписьменний. Проживав 
у с. Лугове Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Чапаєва. Донецьким обласним судом 20 квiтня 1937 
року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

МАЦАКОВ Тихiн Сидорович, 1901 р. 
народження, сл. Тернова Мiллеровського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, 
вибiйник шахти № 8-2. Арештований 21 вересня 
1935 року за звинуваченням у зривi вуглевидобутку 
на шахтi. 19 жовтня 1935 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАЦЕГОРА Артем Степанович, 1881 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, без певних 
занять. Арештований 16 квiтня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 
вересня 1943 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МАЦЕГОРА Василь Аристархович, 1922 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
середня. Вiйськовослужбовець, рядовий окремої 
роти хiмзахисту. Вiйськовим трибуналом 274 
стрiлецької дивiзiї 2 лютого 1943 року засуджений 
до розстрiлу. 20 лютого 1943 року Вiйськовим 
трибуналом Захiдного фронту розстрiл замiнено 10 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1971 роцi.    

МАЦЕГОРА Вiктор Никанорович, 1890 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, прохiдник 
шахти "Кремiнна". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАЦЕГОРА Дмитро Антонович, 1913 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
середня. Проживав у Кремiннiй, електрослюсар 
шахти "Кремiнна-Захiдна". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС по охоронi тилу 37 армiї 23 квiтня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАЦЕГОРА Марiя Василiвна, 1921 р. 
народження, м. Кремiнна, українка, освiта середня. 
Проживала в Кремiннiй, завiдуюча перукарнею. 
Арештована 7 липня 1942 року за звинуваченням у 
вихваляннi нiмецького режиму. 14 жовтня 1948 
року справу припинено за недоведенiстю складу 
злочину. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МАЦЕГОРА Михайло Олександрович, 
1918 р. народження, м. Лисичанськ, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 вересня 
1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МАЦЕГОРА Мусiй Федорович, 1901 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, вантажник 
шахти "Кремiнна". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 листопада 1937 року засуджений 
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до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 
роцi.    

МАЦЕГОРА Наталiя Iванiвна, 1895 р. 
народження, м. Старобiльськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в м. Рубiжне, швачка-
надомниця. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 
листопада 1937 року засуджена до 5 р. позбавлення 
волi як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у 
зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

МАЦЕГОРА Олександр Iванович, 1926 р. 
народження, кол.с. Мацегорiвка Варварiвської 
сiльради Кремiнського р-ну, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, старший матрос 
вузла зв'язку Пiвнiчного флоту. Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчного флоту 14 листопада 1947 
року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 30 
листопада 1955 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР вирок скасовано за 
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1955 
роцi.    

МАЦЕГОРА Сергiй Михайлович, 1898 р. 
народження, смт Новоселiвка Краснолиманського 
р-ну Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Рубiжне, заступник керуючого 
мiською конторою "Головмолоко". Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР 26 березня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МАЦИК Людвiг Войцехович, 1912 р. 
народження, с. Данькiвка Шпикiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м. Луганську, робiтник труболиварного з-ду. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 21 лютого 
1938 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МАЦIЄВСЬКИЙ Казимир Людвiгович, 
1905 р. народження, м. Луганськ, поляк, освiта 
н/середня. Проживав у Луганську, начальник штабу 
протиповiтряної оборони служби руху зал.ст. 
Луганськ. Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 23 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МАЦIЄВСЬКИЙ Павло Iванович, 1891 р. 
народження, с. Чехiвцi Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у с. 
Лiсна Поляна Маркiвського р-ну, робiтник 
зернорадгоспу "Старобiльський". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАЦIОШИНСЬКИЙ Казимир Осипович, 
1882 р. народження, Польща, поляк, освiта середня. 
Проживав у м. Лисичанську, службовець зал.ст. 
Лисичанськ. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 9 лютого 1931 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МАЦКЕВИЧ Альфонс Валерiанович, вiн же 
IЛЛЯШВІЛІ Костянтин Миколайович,  1894 р. 
народження, Донецька губернiя, литовець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, бухгалтер 
"Пiвнiчкавсiльбанку". Луганським окружним судом 
21 травня 1929 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МАЦНЄВ Григорiй Данилович, 1911 р. 
народження, с. Булавинiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта середня.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у с. Лизине Бiлокуракинського 
р-ну, голова сiльради. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 23 жовтня 1943 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МАЦНЄВ Кирило Федорович, 1899 р. 
народження, с. Булавинiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Успенка Лутугинського р-ну, пастух радгоспу iм. 
ХVI партз'їзду. Донецьким обласним судом 2 сiчня 
1935 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАЦНЄВ Микола Миколайович, 1891 р. 
народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Караяшнику, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 8 жовтня 1931 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЦНЄВ Прокiп Тимофiйович, 1902 р. 
народження, с. Булавинiвка Новопсковського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Булавинiвцi, 
селянин-одноосiбник. Донецьким обласним судом 
10 березня 1936 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

МАЦНЄВ Тимофiй Єгорович, 1902 р. 
народження. Проживав у с. Писарiвка 
Новопсковського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Арештований 28 березня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 липня 
1931 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення.  Реабiлiтований у 1931 роцi.    

МАЦНЄВ Федiр Єгорович, 1907 р. 
народження. Проживав у с. Писарiвка 
Новопсковського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Арештований 28 березня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 липня 
1931 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення.  Реабiлiтований у 1931 роцi.    

МАЦНЄВ Федiр Iванович, 1895 р. 
народження, Козловський р-н Тамбовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, десятник шахти № 23-
25. Донецьким обласним судом  17 лютого 1936 
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МАЦЬКИЙ (МАЦЬКИН) Франц Петрович, 
1903 р. народження, с. Купiль Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Донцiвка Новопсковського р-ну, колгоспник к-
пу iм. 1 Травня. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1970 роцi.    

МАЦЮК Василь Маркович, 1894 р. 
народження, с. Берестова Близнюкiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, заготiвельник вiддiлу 
робiтничого постачання вагоноремонтного з-ду. 
Арештований 29 квiтня 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 серпня 
1935 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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МАЦЮЦЯ Iван Дмитрович, 1902 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiлолуцьку, коваль к-пу "Пам'ять Iллiча". 
Репресований двiчi. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 22 квiтня 1933 року засуджений до 3 
р. позбавлення волi умовно. Народним судом кол. 
Бiлолуцького р-ну 5 березня 1934 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  4 квiтня 1934 року 
Старобiльським окружним судом мiру покарання 
знижено до 3 р. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 
1995 роках.   

МАЦЮЦЯ Олексiй Дмитрович, 1900 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiлолуцьку, тесляр к-пу iм. Блюхера. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЧУГА Iван Iванович, 1880 р. 
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Шульгинцi, селянин-одноосiбник. Арештований 26 
жовтня 1930 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 3 сiчня 1931 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАЧУГА Iван Кузьмич, 1913 р. 
народження, с. Лозовiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Лозовiвцi, 
помiчник комбайнера к-пу "Нове життя". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 17 листопада 
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МАЧУЛА Анастасiя Василiвна, 1908 р. 
народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в смт Успенка 
Лутугинського р-ну, вибiйник шахти № 14. 
Арештована 15 грудня 1944 року за звинуваченням 
у спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 15-16 
квiтня 1946 року виправдана Вiйськовим 
трибуналом вiйськ МВС Луганської обл., з-пiд 
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1946 роцi.    

МАЧУЛА Ганна Петрiвна, 1911 р. 
народження, с. Новоолександрiвка Бiловодського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала в 
Новоолександрiвцi, робiтниця конезаводу № 64. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
16 жовтня 1943 року вислана за межi України як 
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МАЧУЛА Тимофiй Прохорович, 1878 р. 
народження, с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вовкодаєвому, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 
квiтня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАШИНСЬКИЙ Дмитро Миколайович, 
1902 р. народження, м. Лисичанськ, єврей, освiта 
вища. Вiйськовослужбовець, начальник вiддiлу 
агiтацiї i пропаганди полiтуправлiння Бiлоруського 
вiйськового округу. Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР 29 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 
роцi.    

МАШИР Микита Митрофанович, 1894 р. 
народження, с. Комарiвка Комарiвського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, агроном Луганської 
МТС. Вiйськовим трибуналом Казанського 
гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 30 листопада 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МАШКОВ (МОШКОВ) Мирон 
Васильович, 1896 р. народження, м. Петровське 
Краснолуцької мiськради, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Красний Луч, бухгалтер 
головної контори з-ду № 59. Донецьким обласним 
судом 9 травня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МАШКОВСЬКИЙ Федiр Матвiйович, 1890 
р. народження, Новоград-Волинський р-н 
Житомирської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну, 
ткач-кустар. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАШТАЛЕНКО Микола Гнатович, 1901 р. 
народження, м. Кiровськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 968 
артилерiйського полку. Вiйськовим трибуналом 395 
стрiлецької дивiзiї 7 листопада 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1974 
роцi.    

МАШТАЛЕНКО Петро Григорович, 1908 
р. народження, м. Кiровськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кiровську, крiпильник 
шахти облмiсцевпрому. Арештований 4 липня 1942 
року за пiдозрою у намiрi перейти на бiк ворога. 17 
липня 1948 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАШТАЛЕНКО Сергiй Семенович, 1900 р. 
народження, м. Кiровськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Новотошкiвське 
Кiровської мiськради, робiтник зал.ст. Сифонна. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МАШТАЛЕНКО Харламп Гнатович, 1907 
р. народження, м. Кiровськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Донецький Кiровської 
мiськради, робiтник зал.ст. Водопровiд. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МАШУРОВ Олександр Гнатович, 1908 р. 
народження, м. Стаханов, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Стахановi, завiдуючий 
механiчною майстернею шахти iм. Сталiна. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1964 роцi.    

МАШУР'ЯНЦ Амазасп Мкртич (Хома 
Микитович), 1883 р. народження, Туреччина, 
вiрмен, освiта початкова. Проживав у м. 
Свердловську, завiдуючий Довжанським 
комбiнатом "Доннархарчу". Арештований 3 березня 
1937 року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй 
дiяльностi. Справу припинено за смертю 
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пiдслiдного, що сталася 13 липня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МАЩЕНКО Гнат Мусiйович, 1901 р. 
народження, смт Михайлiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, слюсар з-ду iм. Ворошилова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

МАЩЕНКО Дмитро Захарович, 1905 р. 
народження, с. Липчанка Радченського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 15 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 50 
стрiлецької дивiзiї 28 квiтня 1943 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

МАЩЕНКО Никифор Петрович, 1908 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Краснорiченському, моторист сiнопункту. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МАЩЕНКО Оврам Петрович, 1870 р. 
народження, с. Риб'янцеве Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Риб'янцевому, не працював. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 21 травня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МАЩЕНКО Федiр Тимофiйович, 1888 р. 
народження, с. Мануйлiвка Чистякiвського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, коваль 
рудоремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МАЯЦЬКА Парасковiя Романiвна, 1911 р. 
народження, смт Хрустальне Краснолуцької 
мiськради, українка, освiта початкова. Проживала в 
Хрустальному, не працювала. 26 червня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1125 
засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

МАЯЦЬКИЙ Пантелiй Йосипович, 1892 р. 
народження, смт Хрустальне Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Хрустальному, колгоспник к-пу "1-й Хрустальний". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1966 роцi.    

МЕВIУС Iван Карлович, 1883 р. 
народження, м. Рига, Латвiя, нiмець, освiта вища. 
Проживав у м. Луганську, завiдуючий секцiєю 
обслуговування цехiв планово-економiчного 
вiддiлу з-ду iм. Жовтневої революцiї. Репресований 
двiчi. Арештований 15 сiчня 1934 року за 
звинуваченням у причетностi до 
контрреволюцiйної нацiоналiстичної i шкiдницької 
органiзацiї. 19 травня 1934 року справу припинено, 
з-пiд варти звiльнений. 4 листопада 1938 року 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1993 роках. 

МЕГЛІН Карл Йоганнович, 1905 р. 
народження, с. Владин Новоград-Волинського р-ну 

Київської обл., німець, освіта початкова. Проживав 
у смт Білолуцьк Новопсковського р-ну, без певних 
занять. Донецьким  обласним судом 4-5 березня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. 
Реабілітований у 1967 році. 

МЕГЕРА Митрофан Федорович, 1893 р. 
народження, м. Охтирка Сумської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Гiрське 
Первомайської мiськради, начальник дiльницi 
мiськвiддiлу зв'язку. Арештований 18 лютого 1942 
року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 7 
травня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.    

МЕДВЕДЄВ Анатолiй Григорович, 1927 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, 
формувальник з-ду iм. Пархоменка. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 8 червня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1955 роцi.    

МЕДВЕДЄВ Андрiй Макарович, 1908 р. 
народження, с. Капiтанове Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 185 стрiлецького полку 60 стрiлецької 
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 1 армiї 21 липня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МЕДВЕДЄВ Антон Юхимович, 1902 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мiусинську, крiпильник шахти № 160. 
Репресований двiчi. Постановою Судової "трiйки" 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 лютого 1934 року 
висланий на 3 р. за межi України. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1961 i 1989 роках. 

МЕДВЕДЄВ Василь Андрiйович, 1877 р. 
народження, с. Подсосенки Знаменського р-ну 
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, 
старший майстер 5-ї буддiльницi магiстралi 
Москва-Донбас. Арештований 18 грудня 1937 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 
жовтня 1938 року виправданий Лiнiйним судом 
Московсько-Донецької залiзницi.  Реабiлiтований у 
1938 роцi.    

МЕДВЕДЄВ Василь Феофанович, 1881 р. 
народження, с. Нова Калитва Острогозького р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
завiдуючий складом пункту "Заготзерно". 
Арештований 30 червня 1942 року за 
звинуваченням у шкiдницькiй дiяльностi. У зв'язку 
з воєнним станом етапований углиб країни. 11 
липня 1964 року справу припинено за давнiстю. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

МЕДВЕДЄВ Василь Юхимович, 1897 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мiусинську, робiтник шахти № 160. Постановою 
Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 
лютого 1934 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    
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МЕДВЕДЄВ Вiталiй Андрiйович, 1910 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. 
Проживав у Луганську, не працював. Арештований 
10 серпня 1944 року за звинуваченням у 
шпигунствi. 25 червня 1945 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1995 роцi.    

МЕДВЕДЄВ Гаврило Андрiйович, 1876 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 травня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МЕДВЕДЄВ Георгiй Кирилович, 1903 р. 
народження, Орловська обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Новодружеську Лисичанської мiськради, не 
працював. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 14 листопада 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

МЕДВЕДЄВ Григорiй Семенович, 1910 р. 
народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Великоцьку, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 13 
грудня 1932 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕДВЕДЄВ Григорiй Харлампович, 1893 
р. народження, с. Риботин Коропського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Романiвка Бiлокуракинського р-ну, 
колгоспник к-пу "Країна Рад". Донецьким 
обласним судом 29 сiчня 1937 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МЕДВЕДЄВ Данило Артемович, 1879 
(1880) р. народження, с. Великоцьк Мiловського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Великоцьку, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Арештований 7 травня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 
листопада 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 13 грудня 1932 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1937 i 1989 роках.   

МЕДВЕДЄВ Євстафiй Iсайович, 1881 р. 
народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Трьохiзбенцi, колгоспник к-пу "Шлях Серго". 
Арештований 9 лютого 1943 року за пiдозрою у 
зрадi Батькiвщини. 8 липня 1943 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МЕДВЕДЄВ Iван Iллiч, 1883 р. народження, 
с. Ломове Раненбурзького р-ну Рязанської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, робiтник з-ду iм. 
Ворошилова. Донецьким обласним судом 15 
вересня 1935 року засуджений до 4 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

МЕДВЕДЄВ Йосип Васильович, 1914 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 

командир взводу 453 стрiлецького полку 78 
стрiлецької дивiзiї. Арештований 17 червня 1943 
року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй 
агiтацiї. 9 липня 1943 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом 78 стрiлецької дивiзiї.  
Реабiлiтований у 1943 роцi.    

МЕДВЕДЄВ Йосип Прохорович, 1896 р. 
народження, кол.х. Красноярiвка, 
Бiлокуракинський р-н, українець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 квiтня 1930 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕДВЕДЄВ-ГРЕЩИШИН Матвiй 
Матвiйович, 1898 р. народження, с. Iванiвка 
Сатанiвського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Шульгинка 
Старобiльського р-ну, коваль к-пу "Бiльшовик". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1969 роцi.    

МЕДВЕДЄВ Михайло Олексiйович, 1912 р. 
народження, с. Iвановка Старооскольського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта вища. Проживав у м. Кiровську, начальник 
будiвельно-монтажної контори Голубiвського 
рудника. Арештований 5 липня 1942 року за 
звинуваченням у намiрi перейти на бiк ворога. 17 
липня 1948 року справу припинено за 
малозначнiстю.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МЕДВЕДЄВ Петро Михайлович, 1892 р. 
народження, с. Курячiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Курячiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 10 листопада 
1930 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 22 грудня 1930 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕДВЕДЄВ Федiр Кирилович, 1893 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, 
вантажник матерiального складу зал.ст. Сватове. 
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 19 вересня 1941 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МЕДВЕДЄВ Федiр Павлович, 1893 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, котельник 
рудоремонтних майстерень. Арештований 11 
грудня 1932 року за звинуваченням у шпигунствi, 
що в ходi слiдства не було доведено. 11 травня 1933 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    

МЕДВЕДЄВ Харитон Григорович, 1911 р. 
народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Подольську Московської обл., Росiйська Федерацiя, 
працiвник табору спецпризначення. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 11 квiтня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МЕДВЕДЄВ Юхим Омелянович, 1890 р. 
народження, х. Нижньопопов, Шахтинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
робiтник держбудтресту-6. Судовою "трiйкою" при 
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Колегiї ДПУ УРСР 22 сiчня 1933 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МЕДВЕДЄВА Марiя Устимiвна, 1880 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Мiлуватцi, 
домогосподарка. Арештована 17 липня 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 лютого 
1936 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МЕДВЕДЄВА Олександра Тимофiївна, 
1922 р. народження, с. Поганець Землянського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Ровеньки, 
телефонiстка шахти № 3 iм. Дзержинського. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 жовтня 
1943 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1993 роцi.    

МЕДВЕДЄВА Феодосiя Тимофiївна, 1894 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Мiлуватцi, 
домогосподарка. Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 2 лютого 1944 року вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

МЕДВЕДКОВ Олександр Олексiйович, 
1893 р. народження, Бiлорусь, росiянин, освiта 
н/вища. Проживав у м. Луганську, завiдуючий 
касою мiського трамвайного управлiння. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 17 жовтня 
1939 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МЕДВЕДКОВА Євдокiя Зiновiївна, 1895 
(1896) р. народження, ст-ця Павловська, Ростовська 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в с. Нижня Вiльхова 
Станично-Луганського р-ну, домогосподарка. 
Репресована тричi. Арештована 3 жовтня 1929 року 
за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 6 листопада 1929 
року звiльнена пiд пiдписку про невиїзд. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 
17 жовтня 1939 року вислана на 3 р. за межi 
України. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 13 жовтня 1944 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована вiдповiдно у 
1997 i 1990 роках.   

МЕДВЕДКОВА Фаїна Олександрiвна, 1923 
р. народження, с. Нижня Вiльхова Станично-
Луганського р-ну, росiянка, освiта н/вища. 
Проживала в Нижнiй Вiльховiй, студентка 3-го 
курсу Луганського педагогiчного iнституту. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 28 квiтня 1943 року засуджена до 7 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.    

МЕДВIДЬ Iван Федорович, 1877 р. 
народження, с. Тишкiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Тишкiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 7 квiтня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МЕДЗЕЛОВСЬКИЙ (МIДЗЕЛОВСЬКИЙ) 
Iван Тадеушович (Фадейович), 1896 р. 
народження, с. Бiлогородка Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Первомайськ Бiловодського р-ну, колгоспник к-

пу iм. ХVП партз'їзду. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕДИЦЬКИЙ Олександр Миколайович, 
1887 р. народження, м. Стаханов, українець, освiта 
початкова. Проживав у Стахановi, iнструктор 
мiськпромучу. Репресований двiчi. Арештований 12 
лютого 1931 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
30 квiтня 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. 4 листопада 1937 року "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 
i 1958 роках.   

МЕДИЦЬКИЙ Федiр Миколайович, 1880 р. 
народження, м. Стаханов, українець, освiта 
початкова. Проживав у Стахановi, майстер служби 
водопостачання мiськкомунгоспу. 24 жовтня 1942 
року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 
1080 засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1991 роцi.    

МЕДIН Якiв Олексiйович, 1896 р. 
народження, м. Кiровськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кiровську, тесляр 
будвiддiлу Петро-Донецького рудника. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

МЕДКОВ Харитон Прокопович, 1896 р. 
народження, с. Кам'янка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, 
тесляр к-пу "Червоний прапор". 16 липня 1946 року 
Луганським обласним судом засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МЕДЛЯРСЬКИЙ Антон Станiславович, 
1913 р. народження, с. Хотень Другий 
Плужнянського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Вовкодаєве 
Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу 
"Сталiнський заклик". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 14 грудня 1937 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1956 роцi.    

МЕДЛЯРСЬКИЙ Станiслав Iванович, 1870 
р. народження, с. Хотень Другий Плужнянського р-
ну Вiнницької обл., поляк, неписьменний. 
Проживав у с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, 
колгоспник к-пу "Сталiнський заклик". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МЕДОВИЙ Якiв Аронович, 1900 р. 
народження, с. Хмельове Хмелiвського р-ну 
Одеської обл., єврей, освiта середня. Проживав у м. 
Лисичанську, iнженер Пiвнiчдондресу. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕДУХА Михайло Iванович, 1884 р. 
народження, с. Шидлiвцi Чемеровецького р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Мiстки Сватiвського р-ну, завгосп 
сiльської школи. Донецьким обласним судом 20 
квiтня 1937 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    
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МЕДУШЕВСЬКИЙ В'ячеслав 
Михайлович, 1917 р. народження, с. Черниця 
Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Павлiвка 
Бiлокуракинського р-ну, робiтник зал.ст. Катран. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1967 роцi.    

МЕДУШЕВСЬКИЙ Людвiг Михайлович, 
1907 р. народження, с. Слобода-Чернецька 
Новоград-Волинського р-ну Київської обл., поляк, 
освiта початкова. Проживав у с. Павлiвка 
Бiлокуракинського р-ну, бригадир теслярiв 
залiзничної магiстралi Москва-Донбас. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 
роцi.    

МЕДЯНИК Григорiй Федорович, 1910 р. 
народження, с. Станiславське Шполянського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацитi, гiрничий десятник шахти 
№ 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.     

МЕЄР Валентина Леонтiївна, 1926 р. 
народження, м. Луганськ, українка, освiта 
н/середня. Проживала в Луганську, офiцiантка 
їдальнi комбiнату "Луганськвугiлля". 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. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

МЕЄР Леонтiй Йосипович, 1895 р. 
народження, м. Луганськ, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, без певних занять. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 6 квiтня 1943 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МЕЄР Полiна Андрiївна, 1903 р. 
народження, м. Луганськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в Луганську, прибиральниця 
складу комбiнату "Луганськвугiлля". Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 15 квiтня 
1944 року як дружина репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

МЕЖАКОВА Феофана Павлiвна, 1871 р. 
народження, с. Василiвка Новооскольського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Кремiнна, 
черниця. Арештована 28 червня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 серпня 
1931 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована 
у 1931 роцi.    

МЕЖАРОВСЬКИЙ Олександр 
Гаврилович, 1909 р. народження, с. Лебедин 
Шполянського р-ну Київської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, 
шофер-iнструктор автошколи. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 16 
жовтня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1957 роцi.    

МЕЖЕВСЬКИЙ Петро Iванович, 1904 р. 
народження, с. Бiлогородка Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 

у с. Данилiвка Бiловодського р-ну, тесляр к-пу 
"Червоне село". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 16 лютого 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МЕЖЕНСЬКИЙ Григорiй Антонович, 1875 
р. народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Бараникiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 травня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МЕЖЕНСЬКИЙ Григорiй Степанович, 
1901 р. народження, смт Маркiвка, українець, 
освiта початкова. Проживав у Маркiвцi, селянин-
одноосiбник. Колегiєю ОДПУ 16 травня 1932 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕЖЕНСЬКИЙ Карпо Якимович, 1882 р. 
народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бараникiвцi, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 20 травня 1930 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕЖЕНСЬКИЙ Кузьма Мефодiйович, 
1887 р. народження, с. Великоцьк Мiловського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Криничне Мiловського р-ну, ветфельдшер к-пу 
"Серп i Молот". Арештований 9 березня 1946 року 
за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 12 квiтня 1946 року справу припинено 
за смертю пiдслiдного.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МЕЖЕНСЬКИЙ Кузьма Степанович, 1893 
р. народження, смт Маркiвка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Маркiвцi, селянин-
одноосiбник. Арештований 10 листопада 1930 року 
за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 8 серпня 1931 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.    

МЕЖЕНСЬКИЙ Тимофiй Петрович, 1895 
р. народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бараникiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 14 
сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 22 серпня 1933 року справу припинено за 
смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МЕЖЕНСЬКИЙ Хома Михайлович, 1910 р. 
народження, с. Тишкiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Тишкiвцi, 
не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
23 вересня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕЖЕРИЦЬКИЙ Йосип Федорович, 1898 
р. народження, с. Михайлюки Новоайдарського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Михайлюках, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 22 
квiтня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МЕЖЕРИЦЬКИЙ Пантелiй Никифорович, 
1900 р. народження, с. Шульгинка Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, стрiлочник зал.ст. Лисичанськ. 
Арештований 8 березня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 31 
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березня 1933 року звiльнений з-пiд варти пiд 
пiдписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МЕЖИНСЬКИЙ Михайло Юхимович, 
1924 р. народження, с. Пархоменко 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, курсант мiнометного 
батальйону 4 окремого навчального стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом Свердловського 
гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 20 грудня 1943 
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МЕЖИНСЬКИЙ Хома Костянтинович, 
1910 р. народження, с. Лимарiвка Маркiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Лимарiвцi, селянин-одноосiбник. Старобiльським 
окружним судом 8 липня 1934 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МЕЗЕНОВ Iван Семенович, 1905 р. 
народження, с. Рибники Єлецького р-ну Орловської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у с. Пархоменко Краснодонського р-ну, завiдуючий 
нафтобазою Iванiвської МТС. Арештований 4 
грудня 1935 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 3 березня 1936 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МЕЗЕНЦЕВ Степан Федорович, 1908 р. 
народження, с. Фащiвка Лiвенського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник 
коксохiмзаводу. Донецьким обласним судом 13 
вересня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МЕЗЕР Сергiй Степанович, 1886 р. 
народження, м. Макiївка Донецької обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
робiтник шахти № 1-2. Вiйськовим трибуналом 230 
стрiлецької дивiзiї 20 листопада 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МЕЗЕРЯ Дмитро Iллiч, 1912 р. народження, 
смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Iванiвка Антрацитiвського р-ну, комiрник радгоспу 
"Краснолуцький". Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 18 грудня 1946 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МЕЗЕРЯ Iлля Тимофiйович, 1887 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Хрустальне Краснолуцької мiськради, машинiст 
пiдйомної машини шахти № 6. Репресований двiчi. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 9 
березня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi умовно. 9 грудня 1935 року Донецьким 
обласним судом засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 i 1994 
роках.МЕЗЕРЯ Кузьма Федорович, 1880 р. 
народження, с-ще Христофорiвка Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Христофорiвцi, бригадир радгоспу "Хрустальний". 
Арештований 18 грудня 1939 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 
березня 1940  року справу припинено за 

вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МЕЗЕРЯ Михайло Максимович, 1908 р. 
народження, смт Хрустальне Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта н/середня. Проживав у 
Хрустальному, бухгалтер шахти "Пролетарська 
диктатура". Арештований 2 червня 1942 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. У зв'язку з 
воєнним станом був етапований углиб країни. 29 
сiчня 1949 року справу припинено.  Реабiлiтований 
у 1994 роцi.    

МЕЗЕРЯ Панас Максимович, 1903 р. 
народження, смт Хрустальне Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта н/середня. Проживав у 
м. Красний Луч, старший нормувальник будцеху 
тресту "Донбасбуд". Арештований 17 листопада 
1944 року за звинуваченням у зрадницькiй 
дiяльностi. 18 лютого 1945 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл.  Реабiлiтований у 1945 роцi.    

МЕЗЕРЯ Петро Степанович, 1904 р. 
народження, смт Хрустальне Краснолуцької 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. 
Мiусинську Краснолуцької мiськради, робiтник 
Штердресу. Арештований 8 грудня 1933 року за 
звинуваченням у контрреволюцiйнiй дiяльностi. 21 
сiчня 1934 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МЕЗЕРЯ Прокiп Андрiйович, 1890 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, 
слюсар шахти № 7-8. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 14 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

МЕЗЕРЯ (МIЗЕРЯ) Федiр Тимофiйович, 
1881 р. народження, смт Хрустальне Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Хрустальному, не працював. Арештований 14 
квiтня 1934 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 20 квiтня 1934 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МЕЗIН Леонiд Юхимович, 1913 р. 
народження, с. Привiлля Артемiвського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта середня. 
Проживав у с. Райгородка Сватiвського р-ну, 
шкiльний учитель. Донецьким обласним судом 23 
грудня 1936 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

МЕЗIН Михайло Юхимович, 1916 р. 
народження, с. Привiлля Артемiвського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта середня. 
Проживав у с. Новорозсош Новопсковського р-ну, 
шкiльний учитель. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 20 листопада 1936 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МЕЗIНА Тамара Миколаївна, 1916 р. 
народження, м. Дебальцеве Донецької обл., 
українка, освiта середня. Проживала в м. 
Алчевську, шкiльна вчителька. Арештована 2 сiчня 
1938 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 11 жовтня 1938 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1995 роцi.    
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МЕЗIНОВ (МИЗIНОВ) Михайло 
Митрофанович, 1907 р. народження, с. Самойлiвка 
Балашовського р-ну Саратовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
с. Олександрiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Комiнтерну. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 1 жовтня 1943 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.   

МЕЗЬКО Йосип Iванович, 1893 р. 
народження, смт Остер Остерського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, технiчний працiвник 
школи ФЗН. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 17 вересня 1941 року 
засуджений до розстрiлу.   Реабiлiтований у 1965 
роцi.    

МЕЙДА Осаф Якович, 1903 р. народження, 
с. Лиски Володарського р-ну Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Бабичеве 
Троїцького р-ну, коваль к-пу iм. Ленiна. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 30 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МЕЙЄР Едуард Християнович, 1900 р. 
народження, кол.с. Ликове Краснодонського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, конюх к-пу "Червоний лан". 
Арештований 31 серпня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 лютого 
1934 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.    

МЕЙЛУН Вiкентiй Казимирович, 1876 р. 
народження, Петровський повiт Вiленської 
губернiї, поляк, освiта початкова.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав у м. Вахрушеве 
Краснолуцької мiськради, слюсар ремонтно-
монтажної бази шахти № 7-8. Донецьким обласним 
судом 9 травня 1937 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МЕЙЛУН Мар'ян Вiкентiйович, 1905 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької 
мiськради, електрик шахти № 7-8. Репресований 
двiчi. Арештований 25 грудня 1933 року за 
звинуваченням у шкiдництвi на шахтi. 25 сiчня 
1934 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1989 роках. 

МЕЙСТЕР Адам Християнович, 1918 р. 
народження, с. Новоолександрiвка 
Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, слюсар 
автобази тресту "Боковоантрацит". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

МЕКК Герман Германович, 1909 р. 
народження, м. Ганновер, Нiмеччина, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар 
iнструментального цеху з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 

листопада 1937 року ухвалено постанову про 
вислання за межi СРСР. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МЕЛЕЖКО Микита Варнович, 1887 р. 
народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Брусiвцi, 
конюх к-пу "Культурний хлiбороб". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 27 серпня 
1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

МЕЛЕНТЬЄВ Василь Iванович, 1904 р. 
народження, с. Репець Старооскольського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 55 
iнженерно-аеродромного батальйону. До призову 
проживав у м. Стахановi. Вiйськовим трибуналом 
28 району авiацiйного базування 8 травня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.   

МЕЛЕНЧУК Iван Адамович, 1886 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, модельник з-ду iм. 20-
рiччя Жовтня. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу 14 армiї 8 грудня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 28 грудня 
1941 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МЕЛЕХ Купрiян Михайлович, 1908 р. 
народження, Польща, литовець, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, комендант гуртожитку 
шахти № 15. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
4 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

МЕЛЕХIН Михайло Васильович, 1894 р. 
народження, м. Кременчук Полтавської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Свердловську, бригадир служби колiї тресту 
"Свердловвугiлля". Вiйськовим трибуналом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 27 вересня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

МЕЛЕХОВ Борис Iларiонович, 1903 р. 
народження, х. Громак, Казанський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у с. Бутове Старобiльського 
р-ну, конюх радгоспу "Скотар". Арештований 16 
сiчня 1933 року за звинуваченням у 
контрреволюцiйнiй дiяльностi. 24 лютого 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю протиправних 
дiй. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

МЕЛЕШКО (МИЛЕШКО) Федiр Лукич, 
1900 р. народження, с. Iвки Богуславського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, завiдуючий динамiтним 
складом шахти № 36. Арештований 29 червня 1942 
року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини i 
саботажi. У зв'язку з воєнним станом етапований 
углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 23 грудня 
1949 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МЕЛЕЩЕНКО Петро Родiонович, 1894 р. 
народження, с. Руська Халань Чернянського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
стволовий шахти iм. Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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МЕЛИХОВ Кирило Омелянович, 1870 р. 
народження, с. Дев'ятiн Усть-Медведицького р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, служитель релiгiйного культу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МЕЛИХОВ Михайло Олександрович, 1889 
р. народження, м. Харкiв, українець, освiта вища. 
Проживав у м. Мiусинську Краснолуцької 
мiськради, технiчний директор Штерiвського 
динамiтного з-ду. Колегiєю ОДПУ 18 березня 1931 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕЛИХОВА Парасковiя Йосипiвна, 1903 р. 
народження, с. Жадiно Рильського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, неписьменна. 
Проживала в м. Брянка, робiтниця шахти 
"Краснопiлля". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 9 сiчня 1943 року засуджена до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1956 роцi.    

МЕЛОВ (МIЛОВ) Олексiй Васильович, 
1886 р. народження, с. Стрiльцiвка Мiловського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Стрiльцiвцi, конюх конезаводу. Арештований 11 
грудня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 27 грудня 1932 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

МЕЛЬДЕР Ян Янович, 1894 р. народження, 
Латвiя, латиш, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, завiдуючий плодоовочевим ларком. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 
лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕЛЬМАН Альберт Рiхардович, 1916 р. 
народження, кол.х. Зоря Бiлогорiвської селищної 
Ради Попаснянського р-ну, нiмець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, 
тракторист к-пу iм. К. Маркса. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1966 роцi.    

МЕЛЬМАН Готлiб Iванович, 1902 р. 
народження, с. Липове Попаснянського р-ну 
(згодом  Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
нiмець, освiта початкова. Проживав на кол.х. Зоря 
Бiлогорiвської сiльради Попаснянського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. К. Маркса. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 31 
травня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МЕЛЬМАН Густав Iванович, 1900 р. 
народження, с. Липове Попаснянського р-ну 
(згодом Артемівського р-ну Донецької обл.), 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Золотарiвка Попаснянського р-ну, завiдуючий 
молочною фермою к-пу iм. К. Маркса. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

МЕЛЬМАН Едгард Iванович, 1908 р. 
народження, с. Липове Попаснянського р-ну 
(згодом Артемівського р-ну Донецької обл.), 
нiмець, освiта початкова. Проживав на кол.х. Зоря 

Бiлогорiвської сiльради Попаснянського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. К. Маркса. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 31 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

МЕЛЬМАН Емiль Карлович, 1890 р. 
народження, к. Грiнталь Великотокмацького р-ну 
Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, не працював. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

МЕЛЬМАН Еткар Карлович, 1905 р. 
народження, Мелiтопольський р-н Запорiзької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
ливарник ремонтних майстерень депо Луганськ. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 березня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.    

МЕЛЬМАН Iван Iванович, 1898 р. 
народження, с. Переможне Новоайдарського р-ну, 
нiмець, освiта середня. Проживав у Переможному, 
шкiльний учитель. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 31 травня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МЕЛЬМАН Оскар Iванович, 1918 р. 
народження, м. Олександрiвськ Артемівської 
райради м. Луганська, нiмець, освiта початкова. 
Проживав в Олександрiвську, колгоспник к-пу 
"Ленiнськi днi". Донецьким обласним судом 28 
листопада 1936 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

МЕЛЬМАН Отто Якович, 1885 р. 
народження, к. Ейгенталь Новомиколаївського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Золоте Первомайської мiськради, 
робiтник шахти № 4-6 "Карбонiт". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 березня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МЕЛЬМАН Павлина Антонiвна, 1904 р. 
народження, с. Пришиб Мелiтопольського р-ну 
Запорiзької обл., нiмкеня, неписьменна. Проживала 
в м. Олександрiвську Артемiвської райради м. 
Луганська, ланкова к-пу "Ленiнськi днi". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1989 роцi.    

МЕЛЬМАН Петро Омелянович, 1915 р. 
народження, м. Олександрiвськ Артемiвської 
райради м. Луганська, нiмець, освiта початкова. 
Проживав в Олександрiвську, колгоспник к-пу 
"Ленiнськi днi". Донецьким обласним судом 28 
листопада 1936 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

МЕЛЬМАН Рiхард Iванович, 1889 р. 
народження, с. Калерцi, Запорiзька обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав на кол.х. Зоря 
Бiлогорiвської сельради Попаснянського р-ну, 
садiвник к-пу iм. К. Маркса. Постановою Судової 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 лютого 1934 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

МЕЛЬМАН Тимофiй Карлович, 1888 р. 
народження, к. Грiнталь Великотокмацького р-ну 



Назвемо всіх поіменно 
 

 

569

Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Олександрiвську Артемiвської 
райради м. Луганська, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
16 квiтня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕЛЬМАН Фрiдрiх Августович, 1905 р. 
народження, Челябiнська обл., Росiйська 
Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Ленiнське Лутугинського р-ну, голова сiльпо. 7 
вересня 1937 року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1962 роцi.    

МЕЛЬНИК Володимир Гаврилович, 1898 р. 
народження, с. Жванець, Кам'янець-Подiльська 
обл., українець, освiта середня. Проживав у м. 
Перевальську, шкiльний учитель. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

МЕЛЬНИК Iван Фотiйович, 1894 р. 
народження, с. Великий Скнит Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, колгоспник к-пу iм. Бiрюкова. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МЕЛЬНИК Кирило Гаврилович, 1891 р. 
народження, с. Нововодяне Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Нововодяному, конюх к-пу iм. Шевченка. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.  25 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕЛЬНИК Макар Матвiйович, 1896 р. 
народження, с. Первомайськ Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, плавильник скла з-ду "Пролетар". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1963 роцi.    

МЕЛЬНИК Михайло Олександрович, 1898 
р. народження, Польща, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Булавинiвка 
Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу iм. Сталiна. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МЕЛЬНИК Михайло Петрович, 1896 р. 
народження, с. Клинини Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, городник к-пу iм. 
Фрунзе. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕЛЬНИК Петро Васильович, 1886 р. 
народження, Польща, українець, освiта вища. 
Проживав у м. Рубiжне, викладач Рубiжанського 
хiмiко-технологiчного iнституту. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МЕЛЬНИК Стефан Савелiйович, 1894 р. 
народження, с. Стрiльцiвка Мiловського р-ну, 

українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Новострiльцiвка Мiловського р-ну, тесляр 
конезаводу № 60. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 16 жовтня 1943 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МЕЛЬНИК Федiр Корнiйович, 1888 р. 
народження, с. Великий Скнит Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, колгоспник к-пу iм. Куйбишева. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Василь Васильович, 1894 р. 
народження, с. Мантурово Мантуровського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
маляр сiтьового управлiння об'єднання 
"Доненерго". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
25 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Вiктор Федорович, 1896 р. 
народження, м. Полтава, українець, освiта н/вища. 
Проживав у смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
шкiльний учитель. Спецколегiєю Донецького 
обласного суду 21 листопада 1946 року засуджений 
до 6 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Володимир Iванович, 1924 
р. народження, х. Перово-Василiвка, Дергачевський 
р-н Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. 
Верхньошевирiвка Краснодонського р-ну, 
крiпильник шахти № 2-4. Арештований 8 квiтня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 11 червня 1942 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл.  Реабiлiтований у 1942 роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Гнат Омелянович, 1875 р. 
народження, смт Талове Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Таловому, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ОДПУ вiд 8 жовтня 1928 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Григорiй Iванович, 1893 р. 
народження, с. Сулимiвка Артемiвського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, платник-касир зал.ст. 
Луганськ. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 5 червня 1938 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1958 роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Євстафiй Гордiйович, 1888 
р. народження, с. Рiвки Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, сторож к-пу iм. Куйбишева. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 29 сiчня 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1988 роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Iван Володимирович, 1909 
р. народження, с. Щербачове Долгоруковського р-
ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Шовкова Протока 
Лутугинського р-ну, скотар радгоспу iм. XVI 
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партз'їзду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Iван Павлович, 1898 р. 
народження, Воронезька обл., Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, перукар-приватник. Вiйськовим 
трибуналом 12 армiї 26 травня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Iван Юхимович, 1888 р. 
народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, 
без певних занять. Арештований 15 березня 1938 
року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 
14 листопада 1938 року справу припинено за 
смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Кирило Спиридонович, 1900 
р. народження, с. Велика Знам'янка Кам'янсько-
Днiпровського р-ну Днiпропетровської обл., 
росiянин, освiта середня. Член ВКП(б) у 1925-1938 
рр. Проживав у с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, 
директор Пiдгорiвської МТС. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 18 
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 17 
березня 1939 року Президiєю Верховної Ради СРСР 
розстрiл замiнено 15 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Максим Якович, 1881 р. 
народження, смт Талове Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Таловому, 
без певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 7 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Микола Григорович, 1910 р. 
народження, смт Бiловодськ, росiянин, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Вiйськовослужбовець, льотчик 20 винищувальної 
авiаескадрильї. Вiйськовим трибуналом 43 
стрiлецького корпусу 25 серпня 1938 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 20 червня 
1941 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР вирок скасовано, справу припинено, з 
ув'язнення звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Микола Митрофанович, 
1898 р. народження, х. Ушаков, Вешенський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/вища. Проживав у м. Краснодонi, змiнний 
механiк шахти № 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 16 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Михайло Олександрович, 
1882 р. народження, м. Артемiвськ Донецької обл., 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. 
Краснодонi, завiдуючий службою тяги залiзничного 
цеху тресту "Краснодонвугiлля". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Назар Степанович, 1894 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Тошкiвка Первомайської мiськради, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу 12 армiї 8 травня 1942 року засуджений до 

розстрiлу. Вирок виконано 7 червня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Олексiй Петрович, 1918 р. 
народження, с. Кудинiвка Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, електрослюсар шахти 
iм. Крупської. Арештований 25 червня 1938 року за 
звинуваченням у шкiдництвi на шахтi. 28 серпня 
1938 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Павло Григорович, 1894 р. 
народження, с. Стрiльцiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Стрiльцiвцi, колгоспник к-пу iм. Чкалова. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 лютого 
1944 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Петро Данилович, 1895 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у Луганську, маляр тресту "Луганськбуд". 
Арештований 26 квiтня 1935 року за 
звинуваченням у недоносительствi. 10 грудня 1935 
року звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Петро Федорович, 1899 р. 
народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 квiтня 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Пилип Васильович, 1901 р. 
народження, с. Сарни, Київська обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, 
наваловiдбiйник шахти № 7. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 9 серпня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Пилип Романович, 1907 р. 
народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, 
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 23 сiчня 1933 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Семен Стефанович, 1892 р. 
народження, с. Гордєєвка, Смоленська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Фащiвка Перевальського р-ну, 
робiтник шахти № 3. Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду  СРСР 10 липня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Сергiй Максимович, 1875 р. 
народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, 
селянин-одноосiбник. Арештований 16 березня 
1931 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 25 травня 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Степан Євтiйович, 1876 
(1878) р. народження, смт Талове Краснодонського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Таловому, без певного мiсця роботи. Репресований 



Назвемо всіх поіменно 
 

 

571

двiчi. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ОДПУ вiд 8 жовтня 1928 року висланий на 3 р. за 
межi України. 27 вересня 1937 року "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1992 
i 1995 роках. 

МЕЛЬНИКОВ Устим Федотович, 1884 р. 
народження, с. Нова Серебрянка Рогачевського р-
ну Гомельської обл., Бiлорусь, росiянин, 
неписьменний. Проживав у смт Щотове 
Антрацитiвської мiськради, крiпильник шахти № 
28-29. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 19 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Федiр Григорович, 1865 р. 
народження, с. Пантюхине Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Пантюхиному, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 13 сiчня 
1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Федiр Iванович, 1907 р. 
народження, с. Великий Суходiл Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Урало-Кавказ Краснодонської мiськради, 
крiпильник шахти № 9 "Червоний Жовтень". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

МЕЛЬНИКОВ Якiв Федорович, 1905 р. 
народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 квiтня 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МЕЛЬНИКОВА Анна Iванiвна, 1897 р. 
народження, Волгоградська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в 
м. Луганську, не працювала. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 9 червня 
1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1990 роцi.    

МЕЛЬНИКОВА Ганна Василiвна, 1894 р. 
народження, с. Маяки Шахтинського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українка, 
освiта початкова. Проживала в с. Астахове 
Свердловської мiськради, робiтниця-приватниця. 
Арештована 27 жовтня 1930 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтована у 1995 роцi.    

МЕЛЬНИКОВА Iрина Федорiвна, 1909 р. 
народження, х. Терновський, Волошинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, 
санiтарка дитячих ясел з-ду № 60. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 2 сiчня 
1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1965 роцi.    

МЕЛЬНИКОВА Пелагiя Iванiвна, 1901 р. 
народження, с. Лантратiвка Троїцького р-ну, 
росiянка, неписьменна. Проживала в с. Астахове 
Свердловської мiськради, колгоспниця к-пу "2-а 
п'ятирiчка". 21 квiтня 1942 року відібрано підписку 
про невиїзд як у дружини репресованого за 

звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована 
у 1994 роцi.    

МЕЛЬНИЦЬКА Валерiя Олександрiвна, 
1905 р. народження, с. Бiлки, Житомирська обл., 
полька, освiта початкова. Проживала в с. 
Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Пермської 
обл., Росiйська Федерацiя, 22 червня 1943 року 
засуджена до 8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 
1964 роцi.    

МЕЛЬНИЧЕНКО Iван Романович, 1894 р. 
народження, с. Апрiлiвка Бобринецького р-ну 
Кiровоградської обл., українець, освiта початкова.  
Член ВКП(б) у 1924-1933 рр. Проживав у смт 
Хрустальне Краснолуцької мiськради, секретар 
селищного партосередку. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

МЕЛЬНИЧЕНКО Спиридон Миколайович, 
1891 р. народження, смт Миколаївка 
Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Золоте Первомайської мiськради, 
колiйний майстер 6-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-
Донецької залiзницi. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 13 грудня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МЕЛЬНИЧЕНКО Уляна Кузьмiвна, 1915 р. 
народження, с. Олександрiвка Рiпкинського р-ну 
Чернiгiвської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в с. Мiстки Сватiвського р-ну, доярка 
радгоспу iм. Ворошилова. Арештована 28 лютого 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 18 березня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МЕЛЬНИЧУК Михайло Iванович, 1895 р. 
народження, Польща, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, завiдуючий їдальнею № 
34. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МЕМПЕЛЬ Костянтин Вiцентович, 1903 р. 
народження, с. Шершнiвка Новоград-Волинського 
р-ну Київської обл., поляк, неписьменний. 
Проживав у с. Золотарiвка Станично-Луганського 
р-ну, конюх к-пу "Гiрник". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МЕНДРУЛЬ Микола Онуфрiйович, 1910 р. 
народження, м. Балта Одеської обл., молдаванин, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Брянка, завiдуючий розрахунковою 
конторою шахти № 12. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 серпня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1956 роцi.    

МЕНДРУШЕНКО (МАНДРУШЕНКО) 
Павло Якович, 1908 р. народження, с. Брусове 
Золотухинського р-ну Курської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Стахановi, слюсар шахти № 3-3-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 22 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1963 роцi.    
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МЕНДЮКОВ Iван Федорович, 1879 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мiусинську, крiпильник шахти № 162. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 21 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МЕНIН Iван Iванович, 1926 р. народження, 
с. Сиротине Троїцького р-ну, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, молодший 
сержант вiйськової частини 28865. 1 листопада 
1949 року Вiйськовим трибуналом вiйськової 
частини 61410 засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МЕНЦЕЛЬ Василь Iванович, 1893 р. 
народження, с. Посад Новоархангельського р-ну 
Одеської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Новоiванiвка Попаснянського р-ну, мiрошник 
Червонiвського млина. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 14 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕНЧУК Григорiй Антонович, 1892 р. 
народження, Польща, українець, освiта вища. 
Проживав у м. Луганську, вчитель фабрично-
заводських курсiв при з-дi iм. Жовтневої революцiї. 
Арештований 21 сiчня 1933 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї, 
що в ходi слiдства не було доведено. 10 квiтня 1933 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МЕНШИКОВ Єгор Єпiфанович, 1899 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
бригадир к-пу iм. Калiнiна. Арештований 3 сiчня 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 15 лютого 1933 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МЕНШИХ Микола Спиридонович, 1906 р. 
народження, кол.с. Трохимiвка Слов'яносербського 
р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 1033 стрiлецького 
полку. Арештований 22 листопада 1942 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 11 грудня 1942 
року справу припинено за смертю звинувачуваного. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

МЕНЯЙЛО Михайло Лаврентiйович, 1889 
р. народження, Запорiзький р-н Днiпропетровської 
обл., українець, освiта середня. Проживав у м. 
Луганську, начальник вiддiлу технiчного контролю 
з-ду № 60. Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу 21-22 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 25 сiчня 1939 
року. Реабiлiтований у 1959 роцi.   

МЕНЯЙЛО Степан Степанович, 1891 р. 
народження, с. Вовкiвцi Роменського р-ну Сумської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Хрустальне Краснолуцької мiськради, секретар 
контори шахти № 2 „КСМ”. Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР від 9 липня 1935 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МЕРВА Каспер Iванович, 1884 р. 
народження, смт Городок Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 

у с. Гончарiвка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Постишева. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 16 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МЕРВIНСЬКИЙ Петро Станiславович, 
1914 р. народження, с. Хоровиця Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Безгинове Новоайдарського р-ну, колгоспник к-
пу iм. Литвинова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕРЕГА Тимофiй Андрiйович, 1898 р. 
народження, с. Василiвка, Днiпропетровська обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Артемiвську Перевальського р-ну, вантажник артiлi 
"Гiрник". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 4 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МЕРЕЖКIНА Марiя Максимiвна, 1912 р. 
народження, м. Брянка, українка, освiта початкова. 
Без певного мiсця проживання i роботи. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Українського 
округу 23 травня 1943 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1964 роцi.    

МЕРЕЖКО Iван Кiндратович, 1901 р. 
народження, с. Городище Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, кочегар газової станцiї з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Арештований 20 лютого 1931 
року за звинуваченням у шпигунствi. 3 травня 1931 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1931 роцi.    

МЕРЕЖКО Матвiй Iванович, 1893 р. 
народження, Перевальський р-н, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Брянка, робiтник 
Павлiвського рудника. Постановою Донецької ЧК 
від 7 лютого 1921 року засуджений до 1 р. 
примусових робiт. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МЕРЕЖКО Олександра Петрiвна, 1897 р. 
народження, смт Маркiвка, українка, освiта 
початкова. Проживала в Маркiвцi, колгоспниця к-
пу iм. Будьонного. Вiйськовим трибуналом 
Московського вiйськового округу, Росiйська 
Федерацiя, 10 вересня 1943 року засуджена до 3 р. 
позбавлення волi. 22 жовтня 1943 року Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР вирок скасовано, 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтована у 1943 роцi.    

МЕРЕЖКО Петро Омелянович, 1901 р. 
народження, м. Брянка, українець, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, полiтрук роти. Вiйськовим 
трибуналом 44 запасної стрiлецької бригади 15 
жовтня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
12 березня 1943 року вирок скасовано, справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1943 роцi.  

МЕРЕЙНЕС Олександр Якович, 1912 р. 
народження, м. Саратов, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта н/середня. Проживав у м. Брянка, 
робiтник шахти № 5-6. Арештований 3 лютого 1930 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї i 
спробi створити антирадянськi осередки. 2 червня 
1930 року справу припинено за недоведенiстю 
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звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МЕРЕНКОВ Степан Васильович, 1906 р. 
народження, с. Махово Колпнянського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Краснодонi, 
начальник дiльницi шахти № 2-9-бiс. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 27 
вересня 1944 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МЕРЕНКОВ Хома Петрович, 1888 р. 
народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Великiй Чернiгiвцi, без певних занять. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1982 роцi.    

МЕРЕНКОВА Євдокiя Якимiвна, 1877 р. 
народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянка, неписьменна. 
Проживала у Великiй Чернiгiвцi, колгоспниця к-пу 
iм. Ленiна. Арештована 8 грудня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 лютого 
1933 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МЕРЕНЧУК Тихiн, 1912 р. народження, м. 
Ямпiль Вiнницької обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, 
робiтник з-ду iм. Чубаря. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

МЕРЕУЦ (МЕРIУЦ) Iван Георгiйович, 
1877 р. народження, с. Кримське 
Слов'яносербського р-ну, молдаванин, освiта 
початкова. Проживав у смт Фрунзе 
Слов'яносербського р-ну, колгоспник к-пу 
"Червоний Жовтень". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 9 червня 1942 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.   

МЕРЕУЦ (МАРIУЦ) Панас Георгiйович, 
1884 р. народження, с. Кримське 
Слов'яносербського р-ну, українець, освiта 
початкова.  Член ВКП(б) у 1917-1937 рр. Проживав 
у смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, вантажник 
складу пального зал.ст. Сентянiвка. Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 30 березня 1937 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕРЖЕЄВСЬКИЙ Вацлав Алоїзович, 1903 
р. народження, Київська обл., поляк, освiта середня. 
Проживав у м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
службовець зал.ст. Зимогiр'я. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 22 лютого 1938 року засуджений 
до 10 р.  позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

МЕРЖИЄВСЬКИЙ Йосип Климович, 1906 
р. народження, с. Княжа Плискiвського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м. Лисичанську, десятник шахти iм. Мельникова. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

МЕРК Рiхард Данилович, 1912 р. 
народження, х. Рудкiвський, Мархлевський р-н 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Лозне Бiлокуракинського р-ну, тракторист к-пу 
iм. Ленiна. Донецьким обласним судом 17-19 квiтня 
1937 року засуджений до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МЕРКУЛЕНКО Дмитро Андрiйович, 1914 
р. народження, с. Гаврилiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 247 полку. Вiйськовим трибуналом 127 
стрiлецької дивiзiї 25 вересня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МЕРКУЛОВ Василь Павлович, 1907 р. 
народження, с. Нижнiй Ломовець 
Долгоруковського р-ну Курської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Стахановi, вибiйник шахти № 43. Спецколегiєю 
Донецького обласного суду 27 грудня 1935 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МЕРКУЛОВ Володимир Георгiйович, 1903 
р. народження, с. Берестовенька Красноградського 
р-ну Полтавської обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, вибiйник шахти № 11. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 22 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

МЕРКУЛОВ Григорiй Порфирiйович, 1888 
р. народження, с. Потєхiн Вичузького р-ну 
Iвановської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, не 
працював. Вiйськовим трибуналом 28 району 
авiацiйного базування 30 березня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МЕРКУЛОВ Iван Миколайович, 1895 р. 
народження, с. Ольховцi Єлецького р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Березiвське 
Попаснянського р-ну, робiтник Голубiвського 
кам'яного кар'єру. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 11 квiтня 1942 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕРКУЛОВ Леонiд Гарасимович, 1926 р. 
народження, м. Первомайськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Гiрське Первомайської 
мiськради, не працював. Арештований 3 грудня 
1941 року за звинуваченням у шпигунствi, що в 
ходi слiдства не було доведено. 9 грудня 1941 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МЕРКУЛОВ Мефодiй Матвiйович, 1881 р. 
народження, х. Клєтсько-Почтовський, 
Волгоградська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
ветсанiтар шахти № 160. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕРКУЛОВ Микола Олександрович, 1923 
р. народження, х. Скуриха, Кумилженський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Кiровську, робiтник шахти № 100. 20 червня 1942 
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року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МЕРКУЛОВ Михайло Олексiйович, 1909 р. 
народження, с. Дерягiно Мещовського р-ну 
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Луганську, слюсар з-
ду № 60. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 30 серпня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МЕРКУЛОВ Олексiй Сергiйович, 1914 р. 
народження, с. Петровка Волошинського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Луганську, 
диспетчер з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 11 квiтня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1966 роцi.    

МЕРКУЛОВ Павло Максимович, 1890 р. 
народження, м. Тамбов, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, 
пресувальник ковальського цеху вагоноремонтного 
з-ду. Арештований 27 лютого 1937 року за 
звинуваченням у здiйсненнi диверсiйного акту, що 
в ходi слiдства не було доведено. 16 квiтня 1937 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МЕРКУЛОВ Петро Степанович, 1908 р. 
народження, м. Ровеньки, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, рахiвник сiльпо. 
Арештований 27 сiчня 1932 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
11 липня 1932 року справу припинено за 
малозначнiстю, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1997 роцi.    

МЕРКУЛОВ Петро Федорович, 1886 р. 
народження, м. Рославль Смоленської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, крiпильник шахти № 
17-17-бiс. Арештований 5 лютого 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 
березня 1935 року звiльнений пiд пiдписку про 
невиїзд. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МЕРКУЛОВА Анна Огiївна, 1908 р. 
народження, м. Луганськ, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в Луганську, голова завкому 
профспiлки з-ду № 60. Арештована 9 липня 1938 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної терористичної органiзацiї. 16 
листопада 1938 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МЕРКУЛОВА Феодора Володимирiвна, 
1923 р. народження, с. Берестовенька 
Красноградського р-ну Харкiвської обл., українка, 
освiта середня. Проживала в м. Брянка, шкiльна 
вчителька. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 29 сiчня 1942 року засуджена до 
розстрiлу. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

МЕРКУР'ЄВ Анатолiй Костянтинович, 
1946 р. народження, м. Ржев Калiнiнської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. 
Проживав у м. Алчевську, помiчник начальника 
поштового вагону. Луганським обласним судом 23 

лютого 1973 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1998 роцi.    

МЕРКУШИНА Ольга Романiвна, 1902 р. 
народження, м. Ногiнськ Московської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в м. Луганську, прибиральниця 
майстернi мiськвiддiлу зв'язку. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 31 липня 
1945 року засуджена до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1993 роцi.    

МЕРЦ Давид Якович, 1899 р. народження, 
Люксембурзький р-н Донецької обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Миколаївка Станично-
Луганського р-ну, конюх к-пу iм. Будьонного. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МЕТЕЛЬСЬКИЙ Франц Казимирович, 
1894 р. народження, с. Сяберка Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Городище Бiловодського р-ну, тесляр к-пу iм. 
Будьонного. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МЕТЛЕНКО Володимир Васильович, 1914 
р. народження, с. Арнаутовка Вознесенського р-ну 
Миколаївської обл., українець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Стахановi, десятник шахти iм. 
Iллiча. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

МЕТТУС Каролiна Iванiвна, 1899 р. 
народження, к. Новософiївка Олександрiвського р-
ну Днiпропетровської обл., нiмкеня, освiта 
початкова. Проживала в м. Кiровську, 
домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 10 сiчня 1938 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

МЕТУС Ерiх Родiонович, 1912 р. 
народження, с. Гайове Лутугинського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
робiтник шахти iм. Мельникова. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

МЕТУС Олександр Михайлович 
(Михович), 1888 р. народження, Естонiя, естонець, 
освiта початкова. Проживав у с. Гайове 
Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 16 квiтня 1933 року засуджений до 3 
р. позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 10 серпня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 17 серпня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕТЬОЛКIН Андрiй Федотович, 1898 р. 
народження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Рай-
Олександрiвка Попаснянського р-ну, робiтник 
зал.ст. Попасна. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 15 червня 1944 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.   

МЕТЬОЛКIН Григорiй Гордiйович, 1890 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
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українець, освiта початкова. Проживав у с. Рай-
Олександрiвка Попаснянського р-ну, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 лютого 1931 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МЕТЬОЛКIН Iван Юхимович, 1916 р. 
народження, с. Успенiвка Новотроїцького р-ну 
Запорiзької обл., українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 162 полку 4 дивiзiї 
вiйськ НКВС. До призову проживав в смт Штерiвка 
Краснолуцької мiськради. Арештований 19 березня 
1939 року за звинуваченням у причетностi до 
агентури iноземної розвiдки. 11 липня 1939 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МЕТЬОЛКIН Кирило Миколайович, 1907 
р. народження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, вибiйник шахти iм. Войкова. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 11 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕТЬОЛКIН Микола Костянтинович, 
1905 р. народження, м. Золоте Первомайської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
смт Донецький Кiровської мiськради, 
наваловiдбiйник шахти "Кримка". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 19 
вересня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 20 жовтня 1941 року. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

МЕТЬОЛКIН Федiр Iванович, 1926 р. 
народження, смт Метьолкине Сєверодонецької 
мiськради, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець. Вiйськовим трибуналом 
Куйбишевського гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 7 
грудня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МЕХЕДА Михайло Григорович, 1915 р. 
народження, с. Ковалiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, не працював. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 24 липня 1944 року 
засуджений до 15 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МЕХЛИК Надiя Григорiвна, 1926 р. 
народження, с. Верхньокам'янка Попаснянського р-
ну, українка, освiта н/середня. Проживала у 
Верхньокам'янцi, не працювала. Арештована 13 
квiтня 1942 року за звинуваченням у виказуваннi 
радянських громадян нiмецьким окупантам. 24 
червня 1942 року виправдана Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл., з-пiд 
варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1942 роцi.    

МЕХЛIК Готлiб Готлiбович, 1873 р. 
народження, к. Свiтянка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Покровське Троїцького р-ну, тесляр к-пу 
"Хлiбороб". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
31 грудня 1937 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕХЛIНГ Роберт Готлiбович, 1909 р. 
народження, х. Трибуш, Пулинський р-н Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Покровське Троїцького р-ну, техпрацiвник 

райвиконкому. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕЦГЕР Єлизавета Павлiвна, 1911 р. 
народження, м. Ровеньки, нiмкеня, освiта 
початкова. Проживала в Ровеньках, ланкова к-пу 
iм. XVI партз'їзду. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 18 листопада 1942 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

МЕЦГЕР Iван Iванович, 1907 р. 
народження, к. Рибальська Днiпропетровського р-
ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Ровеньки, конюх к-пу iм. 
XVI партз'їзду. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕЦГЕР Iван Якович, 1904 р. народження, 
с. Переможне Новоайдарського р-ну, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у Переможному, колгоспник 
к-пу iм. К. Маркса. Арештований 22 серпня 1941 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У 
зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, 
де помер 13 травня 1942 року. Реабiлiтований у 
1964 роцi.    

МЕЦГЕР Кiндрат (Конрад) Iванович, 1891 
р. народження, к. Рибальська Днiпропетровського 
р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта 
середня. Проживав у с. Прогрес Кремiнського р-ну, 
рiльник к-пу iм. К. Маркса. Спецколегiєю 
Донецького обласного суду 30 сiчня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МЕЦГЕР Кiндрат Iванович, 1910 р. 
народження, м. Ровеньки, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Щотове Антрацитiвської 
мiськради, слюсар зал.ст. Щотове. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 19 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МЕЦГЕР Кiндрат Якович, 1892 р. 
народження, с. Веселе Синельникiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацитi, вантажник шахти № 33-
37. Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого 1934 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 25 вересня 
1938 року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований в обох 
справах у 1989 роцi.    

МЕЦГЕР Христина Якiвна, 1878 р. 
народження, м. Синельникове Днiпропетровської 
обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в м. 
Ровеньки, не працювала. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Донецької обл. 3 вересня 1941 року 
засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

МЕЦГЕР Християн Iванович, 1896 р. 
народження, к. Рибальська Днiпропетровського р-
ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Червона Поляна 
Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. ХVI 
партз'їзду. Луганським обласним судом 23-24 
липня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1964 роцi.    

МЕЦГЕР Якiв Якович, 1884 р. народження, 
к. Рибальська Днiпропетровського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
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Проживав у с. Прогрес Кремiнського р-ну, завгосп 
к-пу iм. К. Маркса. Репресований двiчi. 
Арештований 25 грудня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянських дiях. 25 лютого 
1934 року  "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР мiрою 
покарання визначено строк попереднього 
ув'язнення. Донецьким обласним судом 21 червня 
1935 року засуджений до розстрiлу. Верховним 
судом СРСР 25 грудня 1935 року міру покарання 
замінено на 10 р. позбавлення волі. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1989 i 1966 роках.   

МЕЧЕТ Єгор Iванович, 1903 р. народження, 
смт Калинове Попаснянського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Калиновому, 
робiтник кам'яного кар'єру. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕША Панас Якович, 1913 р. народження, 
с. Михайлiвка Лебединського р-ну Сумської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, не працював. Арештований 18 лютого 
1943 року за пiдозрою у добровільній здачі в полон 
нiмцям. 5 жовтня 1943 року справу припинено за 
смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МЕШАЛКIН Борис Ларiонович, 1906 р. 
народження, м. Брянка, українець, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у м. Стахановi, начальник дiльницi шахти iм. 
Сталiна. Арештований 7 квiтня 1937 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. Рiшення у справi 
немає. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МЕШАНОВ Олександр Кузьмич, 1911 р. 
народження, х. Усть-Хоперський, Усть-
Медведицький р-н Волгоградської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, робiтник з-ду iм. Косiора. 
Арештований 9 березня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 червня 
1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1933 роцi.    

МЕЩЕРСЬКИЙ Iгор Вiкторович, 1881 р. 
народження, м. Лубни Полтавської обл., українець, 
освiта середня. Проживав у м. Луганську, 
техсекретар кооперативного технiкуму. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 29 сiчня 1930 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЕЩЕРЯКОВ Микола Володимирович, 
1915 р. народження, с. Зибiнка Долгоруковського р-
ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
електрозварник млинкомбiнату. Арештований 16 
лютого 1943 року за звинуваченням у 
спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 11 
червня 1943 року справу припинено за 
недостатнiстю даних для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

МЄШКОВ Єгор Андрiйович, 1912 р. 
народження, с. Перше Меркулово, Орловська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Кiровську, робiтник шахти № 6. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 22 
квiтня 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МЄШКОВ Iван Омелянович, 1924 р. 
народження, с. Дегтярi Рязького р-ну Московської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Алчевську, пiдручний 
слюсаря з-ду iм. Ворошилова. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 22 квiтня 1942 року засуджений 
до 7 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МЄШКОВА Ганна Iванiвна, 1925 р. 
народження, м. Свердловськ, росiянка, освiта 
н/середня. Проживала в Свердловську, 
домогосподарка. Арештована 1 червня 1945 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 25 вересня 1945 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МЄЩАНСЬКИЙ Дмитро Макарович, 1911 
р. народження, м. Шахти Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у смт Урало-Кавказ Краснодонської 
мiськради, гiрничий майстер шахти "Захiдна-
Чурилинська". Луганським обласним судом 27 
липня 1950 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. 13 березня 1954 року Верховним судом СРСР 
мiру покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 
1978 роцi.    

МИГАЙ Сергiй Гурiйович, 1889 р. 
народження, с. Спаське Новомосковського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, техпрацiвник 
Будинку оборони Тсоавiахiму. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МИГОЛЬ Климентiй Яремович, 1894 р. 
народження, смт Зелене Широкiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець. Проживав у м. 
Краснодонi, плановик контори "Вуглезбут" тресту 
"Краснодонвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МИЗЕЦЬКИЙ Прохор Прохорович, 1882 р. 
народження, с. Неморож Звенигородського р-ну 
Київської обл., українець, освiта середня. Проживав 
у с. Площанка Кремiнського р-ну, дiльничний 
агроном Площанської МТС. Донецьким обласним 
судом 4 серпня 1937 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МИЗЯКЕВИЧ Симеон Миколайович, 1866 
р. народження, с. Магдалинiвка Магдалинiвського 
р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, служитель 
релiгiйного культу. Арештований 1 жовтня 1937 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 
Пiд час слiдства помер.  Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МИКИНЧЕНКО (М'ЯКИНЧЕНКО) Никон 
Андрiйович, 1904 р. народження, смт Бiрюкове 
Свердловської мiськради, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Ровеньки, контролер 
райощадкаси. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 11 липня 1932 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИКЛАШЕВИЧ Василь Павлович, 1909 р. 
народження, м. Стаханов, українець, освiта 
середня. Проживав у кол.с. Мирське Благiвської 
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сiльради Ровенькiвської мiськради, голова сiльпо. 
26 лютого 1942 року Вiйськовим трибуналом 
вiйськової частини 1125 засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МИЛАНИЧ Олександр Миколайович, 1903 
р. народження, м. Днiпропетровськ, українець, 
освiта вища. Проживав у м. Луганську, завiдуючий 
кафедрою загальної iсторiї педагогiчного iнституту. 
Луганським обласним судом 29 липня 1941 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МИЛОВАНОВ Василь Iванович, 1898 р. 
народження, с. Пустинь Телегiнського р-ну 
Пензенської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, тесляр 
житлового вiддiлу з-ду Наркомату шляхiв. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької 
обл. 24 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИЛОВАНОВ Василь Сергiйович, 1895 р. 
народження, х. Верхньочирський, Перелазовський 
р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Ровеньки, робiтник лiсного складу шахти № 35. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

МИЛОВАНОВ Iван Матвiйович, 1910 р. 
народження, с. Гумни Моршанського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве 
Краснолуцької мiськради, робiтник шахти № 151. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МИЛОВАНОВ Тихон Тихонович, 1921 р. 
народження, с. Нижньобиковське 
Верхньодонського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Перевальську, шофер хлiбозаводу № 2. 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 10 
грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 29 грудня 1941 року. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

МИЛОВАНОВА Агафiя Федорiвна, 1908 р. 
народження, с. Суворове, Пензенська губернiя, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в м. 
Ровеньки, робiтниця їдальнi „Доннархарчу”. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
20 жовтня 1945 року як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

МИЛОГРАДСЬКИЙ Павло 
Митрофанович, 1885 р. народження, м. 
Лисичанськ, українець, освiта початкова. Проживав 
у Лисичанську, слюсар з-ду "Донсода". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИЛОКIСТ Олексiй Євтiйович, 1899 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiловодську, колгоспник к-
пу "Бiльшовик". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИЛОКОСТОВА Марiя Кирилiвна, 1903 р. 
народження, кол.х. Очкурiвка, Бiловодський р-н, 
українка, освiта початкова. Проживала за мiсцем 
народження, домогосподарка. Арештована 22 
грудня 1928 року за звинуваченням у 
приналежностi до банди, що дiяла в районi у 1920 
роцi. 9 березня 1929 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтована у 1929 
роцi.    

МИЛОКОСТОВА Раїса Андрiївна, 1921 р. 
народження, смт Бiловодськ, українка, освiта 
н/середня. Проживала в Бiловодську, рахiвник 
Бiловодської МТС. Арештована 20 жовтня 1946 
року за звинуваченням у зв'язках з агентурою 
нiмецьких розвiдорганів. 12 листопада 1946 року 
виправдана Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС 
Луганської обл.  Реабiлiтована у 1946 роцi.    

МИЛЬНИКОВ Олександр Галактiонович, 
1912 р. народження, с. Митiно Трубчевського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Попасна, комiрник 
їдальнi № 122 зал.ст. Попасна. Арештований 29 
грудня 1934 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 20 сiчня 1935 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МИЛЬШИН Якiв Тихонович, 1906 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
середня. Проживав у Кремiннiй, муляр вiддiлу 
капiтального будiвництва Рубiжанського з-ду 
"Червоний прапор". Арештований 18 травня 1930 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 
серпня 1930 року справу припинено за 
малозначнiстю, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МИЛЮКОВ Григорiй Яремович, 1907 р. 
народження, с. Крем’яне Кореневського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську 
Перевальського р-ну, вибiйник шахти № 10 iм. 
Артема. Арештований 29 сiчня 1942 року за 
звинуваченням у шпигунствi на користь нiмецької 
розвiдки, що в ходi слiдства не було доведено. 16 
березня 1942 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

МИЛЮТIН Григорiй Максимович, 1906 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, росiянин, неписьменний. Вiйськово-
службовець, рядовий 221 стрiлецького полку. 
Вiйськовим трибуналом 61 стрiлецької дивiзiї 28 
сiчня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1998 роцi.    

МИЛЮТIН Григорiй Самiйлович, 1914 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiдбував 
покарання у спецтаборi НКВС № 0310. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС СРСР 13 серпня 1945 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МИЛЮТIН Iван Михайлович, 1912 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськово-
службовець, рядовий роти зв'язку 1164 
стрiлецького полку 346 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом 51 армiї 9 вересня 1943 
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року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

МИЛЮТIН Олександр Самiйлович, 1909 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Червонiй Полянi, оглядач вагонiв 
вагоноремонтного пункту зал.ст. Щотове. Лiнiйним 
судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 15 листопада 
1938 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.   

МИЛЮТIН Степан Павлович, 1907 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Ковпакове Антрацитiвського р-ну, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 8 серпня 1945 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МИЛЮТIНА Марiя Гнатiвна (Карлiвна), 
1900 р. народження, смт Калинове Попаснянського 
р-ну, нiмкеня, освiта початкова. Проживала в м. 
Первомайську, домогосподарка. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 10 червня 1944 року 
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1991 роцi.    

МИЛЮТIНА Надiя Миколаївна, 1926 р. 
народження, м. Первомайськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в м. Попасна, робiтниця 
хлiбозаводу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 26 лютого 1948 року засуджена до 
25 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

МИЛЮТIНОВ Андрiан Михайлович, 1872 
р. народження, смт Нижнє Первомайської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижньому, селянин-одноосiбник. Арештований 11 
липня 1928 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 10-17 січня 1929 року 
виправданий Артемівським окружним судом. 
Реабiлiтований у 1929 роцi.   

МИЛЮТIНОВ Василь Михайлович, 1889 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Перевальську, робiтник шахти № 9. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 22 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИНАЄВ Вiктор Єгорович, 1918 р. 
народження, м. Золоте Первомайської мiськради, 
українець, освiта середня.  Член ВКП(б) у 1942-
1945 рр. Проживав у м. Первомайську, директор 
школи ФЗН № 15 при шахтi № 4-5 
"Сокологорiвка". Вiйськовим трибуналом 
Луганського гарнiзону 21-22 березня 1945 року 
засуджений до 15 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.   

МИНАЄВ Дмитро Дмитрович, 1897 р. 
народження, с. Паршино Зарайського р-ну 
Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, 
прохiдник шахти № 63. Луганським обласним 
судом 6 червня 1949 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 5 серпня 1955 року Верховним 
судом УРСР строк покарання знижено до 6 р. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.   

МИНАЄВ Iван Васильович, 1895 р. 
народження, м. Артемiвськ Донецької обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 

Алмазна Стахановської мiськради, коваль 
металургiйного з-ду. Луганським обласним судом 5 
серпня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МИНАЄВ Iван Григорович, 1892 р. 
народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Луганську, керiвник 
групи нормування паровозного цеху з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.   

МИНАЄВ Iван Степанович, 1881 р. 
народження, с. Торське Краснолиманського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, секретар Ящикiвської 
МТС. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 22 липня 1933 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИНАЄВ Костянтин Данилович, 1901 р. 
народження, х. Новодонецький, Морозовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Верхньошевирiвка 
Краснодонського р-ну, робiтник 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.   

МИНАЄВ Матвiй Оврамович, 1909 р. 
народження, кол.с. Гаврилiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, вагонник шахти iм. Войкова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

МИНАЄВ Микола Iванович, 1913 р. 
народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
вантажник Красноярського пiщаного кар'єру. 
Арештований 5 вересня 1933 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 10 вересня 1933 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.  

МИНАЄВ Петро Абрамович, 1898 р. 
народження, с. Гаврилiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, робiтник шахти iм. Войкова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МИНАЄВ Семен Филимонович, 1890 р. 
народження, х. Верхнi Грачки, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
колiйний оглядач зал.ст. Краснодон. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 28 лютого 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

МИНАЄВ Федiр Якович, 1909 р. 
народження, с. Єрмоловка Долгоруковського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, 
машинiст врубмашини шахти № 23. 13 квiтня 1942 
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року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу вiйськової частини 1125 засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

МИНАЙЛЕНКО Панас Федорович, 1885 р. 
народження, Троїцький р-н, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Верхня Дуванка 
Сватiвського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Старобiльським окружним судом 30 березня 1934 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 19 квiтня 
1934 року Верховним судом УРСР вирок 
скасовано, справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1934 роцi.    

МИНАКОВ Василь Гаврилович, 1913 р. 
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, 
швець артiлi "Червоний ударник". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1975 роцi.    

МИНАКОВ Гаврило Iванович, 1868 р. 
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, 
сторож хлiбопекарнi райспоживспiлки. 
Арештований 3 жовтня 1937 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 9 сiчня 1938 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

МИНАКОВ Григорiй Iванович, 1871 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, робiтник тресту "Пiвденмонтажбуд". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

МИНАКОВ Захар Пилипович, 1909 р. 
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 323 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 81 стрiлецької дивiзiї 12 червня 1942 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1991 роцi.    

МИНАКОВ Iван Євтiйович, 1896 р. 
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Покровському, заготiвельник худоби 
райзаготконтори. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИНАКОВ Тимофiй Iванович, 1870 р. 
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Покровському, сторож клубу. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 14 вересня 1937 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МИНАКОВ Феоктист Леонтiйович, 1897 р. 
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Сватове, завiдуючий тарною базою. Донецьким 
обласним судом 5 липня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МИНАКОВ Яким Iванович, 1890 р. 
народження, с. Дол Козельського р-ну Калузької 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Алчевську, майстер 

прокатного стана-300 з-ду iм. Ворошилова. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 
1938 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

МИНДА Андрiй Iванович, 1905 р. 
народження, с. Заваратка Мукачiвського округу 
Закарпатської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Первомайську, прохiдник шахти № 
1. Луганським обласним судом 5 вересня 1952 року 
засуджений до 25 р. позбавлення волi. 29 сiчня 1955 
року Верховним судом УРСР строк покарання 
знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МИНЕНКО Володимир Михайлович, 1914 
р. народження, с. Кримське Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта н/середня. Вiйськово-
службовець, курсант Одеського пiхотного 
училища. Арештований 2 сiчня 1941 року за 
звинуваченням у спробi здiйснення теракту. 12 
лютого 1941 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1996 роцi.    

МИНЕНКО Iван Григорович, 1921 р. 
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
шофер 75 окремого автополку. Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 7 жовтня 1944 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МИНЕНКО Максим Гнатович, 1890 р. 
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Кiровську, тимчасово не працював. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 10 
лютого 1942 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИНЕНКО Микола Данилович, 1925 р. 
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у 
Кримському, не працював. Арештований 4 жовтня 
1943 року за звинуваченням у службi в полiцiї пiд 
час нiмецької окупацiї. 30 грудня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МИНЕНКО Михайло Олександрович, 1906 
р. народження, м. Лисичанськ, росiянин, освiта 
вища. Проживав у м. Кремiнна, десятник служби 
руху шахти "Кремiнна-Захiдна". Арештований 22 
лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам, що в ходi слiдства не було 
доведено. 26 липня 1943 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МИНЕНКО Павло Семенович, 1873 р. 
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Донецький Кiровської мiськради, тесляр шахти 
"Луганська". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МИНЕНКО Семен Iванович, 1893 р. 
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Кримському, тимчасово не працював. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 26 
березня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МИНЕНКО Тетяна Iванiвна, 1907 р. 
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну, 
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українка, освiта середня.  Член ВКП(б) у 1931-1943 
рр. Проживала в м. Луганську, шкiльна вчителька, 
викладач iсторiї СРСР. Арештована 14 травня 1943 
року за звинуваченням у зв'язках з агентурою 
розвiдорганів Нiмеччини. 1 липня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МИНКЕВИЧ Олександр Хрисанфович, 
1896 р. народження, Польща, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Перевальську, 
вiдповiдальний виконавець вiддiлу техпостачання 
тресту "Ворошиловвугiлля". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 23 лютого 1938 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

МИНЧЕВ Iван Миронович, 1874 р. 
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, городник примiського 
господарства "Трансторгхарчу". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 3 жовтня 1938 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

МИНЧЕВА Надiя Iванiвна, 1926 р. 
народження, м. Луганськ, українка, освiта 
н/середня. Проживала в Луганську, телеграфiстка 
Центрального мiського телеграфу. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 6 липня 
1944 року засуджена до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1955 роцi.    

МИНЬКЕВИЧ Iван Леонтiйович, 1893 р. 
народження, Латвiя, латиш, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, крiпильник шахти № 1. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИНЬКОВ Карпо Євдокимович, 1868 р. 
народження, смт Новопсков, українець, освiта 
початкова. Проживав у Новопсковi, не працював. 
Арештований 17 вересня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 
з воєнним станом етапований углиб країни, де 
помер 7 грудня 1941 року. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

МИРВОДА Гаврило Лаврентiйович, 1876 р. 
народження, с. Покровське Таганрозького р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
сторож об'єднання "Доненерго". Постановою 
Судовою „трійки” при Колегiї ДПУ УРСР вiд 14 
лютого 1934 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИРВОДА Iван Гаврилович, 1914 р. 
народження, х. Соломка, Матвєєво-Курганський р-
н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
робiтник шахти № 17-бiс. Постановою Судової 
„трійки” при Колегiї ДПУ УРСР вiд 14 лютого 1934 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МИРГОРОДСЬКИЙ Сергiй Никифорович, 
1916 р. народження, с. Боровикове Вiльшанського 
р-ну Київської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у с. Осинове Новопсковського р-ну, 
викладач районної колгоспної школи. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року 

засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МИРГОРОДСЬКИЙ Якiв Степанович, 
1877 р. народження, с. Комишеватське 
Алексєєвського р-ну Воронезької обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
с. Орiхове Попаснянського р-ну, колгоспник к-пу 
"Червоний снiп". Вiйськовим трибуналом 37 армiї 
15 березня 1942 року засуджений до розстрiлу. 12 
квiтня 1942 року Вiйськовим трибуналом 
Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МИРКОТАН Петро Федотович, 1913 р. 
народження, с. Iскрене Мокро-Калигiрського р-ну 
Київської обл., українець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Старобiльську, полiтсекретар 
зернотресту. Арештований 10 травня 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 липня 
1935 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МИРНЕНКО Федiр Терентiйович, 1912 р. 
народження, с. Трудолюбiвка Братського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта н/середня. 
Проживав у с. Гарасимiвка Станично-Луганського 
р-ну, голова сiльради. Арештований 16 квiтня 1943 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 15 вересня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

МИРОНЕНКО Андрiй Iсайович, 1904 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiловодську, колгоспник к-
пу "Бiльшовик". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МИРОНЕНКО Дмитро Терентiйович, 1900 
р. народження, м. Попасна, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Троїцьке Попаснянського 
р-ну, бригадир радгоспу № 1. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИРОНЕНКО Єгор Хомич, 1896 р. 
народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Жовтому, 
вагар к-пу iм. Паризької комуни. Донецьким 
обласним судом 14 грудня 1932 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

МИРОНЕНКО Iван Григорович, 1917 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Брянка, електрослюсар 
шахти № 12 iм. Дзержинського. Арештований 19 
червня 1938 року за звинуваченням в 
антирадянськiй дiяльностi. 19 серпня 1938 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1938 роцi.    

МИРОНЕНКО Iван Пилипович, 1906 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 172 
полку. Вiйськовим трибуналом 57 стрiлецької 
дивiзiї 20 квiтня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МИРОНЕНКО Iсай Мойсейович, 1882 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, 
неписьменний. Проживав у Бiловодську, 
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колгоспник к-пу "Бiльшовик". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 22 вересня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИРОНЕНКО Михайло Васильович, 1917 
р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий. 
Вiйськовим трибуналом 22 окремої стрiлецької 
бригади 6 травня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. 24 травня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом Ленiнградського фронту розстрiл 
замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1991 роцi.    

МИРОНЕНКО Олексiй Васильович, 1869 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новiй 
Астраханi, не працював. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИРОНЕНКО Панас Хомич, 1885 р. 
народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Жовтому, 
бригадир к-пу iм. Паризької комуни. Донецьким 
обласним судом 14 грудня 1932 року засуджений 
до 8 м-цiв примусових робiт. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

МИРОНЕНКО Петро Олександрович, 1891 
р. народження, с. Щербанi Вознесенського р-ну 
Миколаївської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Мiусинську Краснолуцької 
мiськради, бухгалтер артiлi "Червоний прапор". 
Донецьким обласним судом 30 липня 1938 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МИРОНЕНКО Петро Юхимович, 1906 р. 
народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Вiльхове Станично-Луганського р-ну, машинiст 
водокачки зал.ст. Вiльхова. Вiйськовим трибуналом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 1 жовтня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МИРОНЕНКО Савелiй Йосипович, 1898 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiловодську, колгоспник к-
пу "Бiльшовик". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 22 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИРОНЕЦЬ Оникiй Кузьмич, 1907 р. 
народження, с. Орлiвець Петрiвського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, вибiйник шахти № 4-
бiс. Донецьким обласним судом 27 квiтня 1937 
року засуджений до 4 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МИРОНОВ Андрiй Прокопович, 1906 р. 
народження, с. Петрищево Єлецького р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, швець-
кустар. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 12 липня 1943 року засуджений до 
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

МИРОНОВ Андрiян Степанович, 1897 р. 
народження, с. Сиротине Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Сиротиному, селянин-одноосiбник. Арештований 
28 грудня 1932 року за звинуваченням в 

антирадянськiй агiтацiї. 16 березня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МИРОНОВ Вiктор Iванович, 1915 р. 
народження, м. Великi Луки Калiнiнської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Попасна, начальник цеху 
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 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

МИРОНОВ Iван Васильович, 1913 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 72 
запасного стрiлецького полку. Арештований 22 
березня 1944 року за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини, що в ходi слiдства не було доведено. 
6 квiтня 1944 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МИРОНОВ Iван Костянтинович, 1902 р. 
народження, с. Крепi Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав на х. Єлань, 
Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, робiтник кам'яного кар'єру. 
Арештований 23 лютого 1933 року як такий, що 
визнаний ворожим елементом. 29 квiтня 1933 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    

МИРОНОВ Iван Михайлович, 1913 р. 
народження, х. Пiщаний, Серафимовицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, кучер кiнного двору шахти № 21. Донецьким 
обласним судом 21 сiчня 1935 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МИРОНОВ Олександр Полiкарпович, 1895 
р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Олексiївцi, 
комiрник к-пу "День урожаю". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

МИРОНОВ Олександр Федорович, 1887 р. 
народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Iванiвка 
Краснодонського р-ну, фельдшер ветпункту. 
Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 23 листопада 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИРОНОВ Павло Маркович, 1883 (1886) р. 
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бобриковому, колгоспник к-пу "XIII рiчниця 
Жовтня". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 
вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1983 роцi.    

МИРОНОВ Павло Олексiйович, 1921 р. 
народження, с. Михєєво Пустошкiнського р-ну 
Калiнiнської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/середня. Проживав у м. Попасна, слюсар з-
ду "Металiст". Арештований 14 лютого 1943 року 
за звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими 
окупантами. 8 липня 1943 року справу припинено 
за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до 
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суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

МИРОНОВ Федiр Власович, 1894 р. 
народження, с. Плотина Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, конюх молокорадгоспу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 
роцi.    

МИРОНОВ Якiв Пимонович, 1889 р. 
народження, с. Середньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, тесляр текстильної 
фабрики iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МИРОНОВА Марфа Олексiївна, 1883 р. 
народження, с. Монастирщина Богучарського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Алчевську, 
голова районного комiтету Червоного Хреста. 
Арештована 4 листопада 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 7 березня 1944 року справу припинено 
за малозначнiстю, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МИРОНЧУК Iван Iванович, 1915 р. 
народження, с. Великий Скнит Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, рахiвник к-пу iм. Бiрюкова. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 29 сiчня 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИРОНЧУК Кирило Iванович, 1912 р. 
народження, с. Великий Скнит Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, колгоспник к-пу iм. Бiрюкова. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

МИРОНЧУК Микита Iванович, 1892 р. 
народження, с. Великий Скнит Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, iнструктор 
райспоживспiлки. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МИРОНЮК (МЕРАНЮК) Петро 
Вакулович, 1901 р. народження, с. Новий Фастiв 
Погребищенського р-ну Київської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Петровське 
Краснолуцької мiськради, вiдповiдальний 
виконавець вiддiлу постачання з-ду № 59. 
Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 31 сiчня 1934 року ухвалено постанову 
про вислання на 3 р. за межi України умовно. 27 
вересня 1937 року  "трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 i 1957 роках.   

МИРОПОЛЬСЬКИЙ Георгiй Якович, 1876 
р. народження, с. Миколаївка Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, не працював. Вiйськовим 
трибуналом 1 механiзованого корпусу 6 лютого 

1943 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 14 лютого 1943 року. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

МИРСЬКИЙ Iван Васильович, 1924 р. 
народження, с. Зорикiвка Мiловського р-ну, 
росiянин, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 202 запасного стрiлецького полку. 
Вiйськовим трибуналом Захiдного фронту 11 
травня 1943 року засуджений до розстрiлу. 23 
липня 1943 року Президiєю Верховної Ради СРСР 
розстрiл замiнено 15 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МИРЧЕНКО Вiра Кузьмiвна, 1924 р. 
народження, м. Лисичанськ, українка, освiта 
н/вища. Перебувала на оборонних роботах поблизу 
м. Сєверодонецька. Арештована 29 червня 1943 
року за звинуваченням у причетностi до агентури 
нiмецьких розвiдорганiв, що в ходi слiдства не було 
доведено. 31 серпня 1943 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МИРЧЕНКО Тихiн Трохимович, 1888 р. 
народження, с. Новочигринiвка 
Верхньоднiпровського р-ну Днiпропетровської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Новоборовицi Свердловської мiськради, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 24 травня 1931 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МИРШОВИЙ Василь Iванович, 1913 р. 
народження, с. Ганнусiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
командир вiддiлення 600 стрiлецького полку. 
Арештований 10 листопада 1941 року за 
звинуваченням в антирадянських висловлюваннях. 
17 листопада 1941 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МИРЮЩЕНКО Федiр Омелянович, 1898 р. 
народження, смт Павлiвка Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Павлiвцi, гiрничий майстер шахти № 2-3. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 лютого 
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИСИК Йосип Гурiйович, 1923 р. 
народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий комендантського взводу. Вiйськовим 
трибуналом 6 повiтрянодесантного корпусу 9 сiчня 
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МИСЛИВЦЕВ Михайло Iванович, 1904 р. 
народження, с. Аданське Павловського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, 
наваловiдбiйник шахти iм. Сталiна. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

МИСЛИВЧЕНКО Iван Степанович, 1913 р. 
народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 45 
запасного стрiлецького полку. Арештований 8 
травня 1942 року за звинуваченням в 
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антирадянськiй агiтацiї. 10 березня 1943 року 
Особливою нарадою при НКВС СРСР мiрою 
покарання визначено строк попереднього 
ув'язнення.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МИСЛИВЧЕНКО Олександра Лазарiвна, 
1924 р. народження, смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, українка, освiта 
початкова. Проживала в м. Ровеньки, вантажниця 
шахти № 2. Луганським обласним судом 23 липня 
1946 року засуджена до 4 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

МИСЛIНСЬКИЙ Iван Костянтинович, 
1877 р. народження, Пулинський р-н Київської 
обл., поляк, неписьменний. Проживав у с. Павлiвка 
Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу "Червона 
нива". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИСЛОВСЬКА Юлiя Михайлiвна, 1892 р. 
народження, с. Немиринцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., полька. Проживала в с. Чабанiвка 
Новоайдарського р-ну, колгоспниця к-пу iм. 
Фрунзе. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 
листопада 1937 року засуджена до розстрiлу. 
Реабiлiтована у 1989 роцi.    

МИСНИЧЕНКО Олександр Львович, 1895 
р. народження, м. Брянка, українець, освiта н/вища. 
Проживав у Брянцi, головний механiк шахти № 12. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 31 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.    

МИСНИЧЕНКО Олексiй Арсентiйович, 
1896 р. народження, м. Брянка, українець, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у м. Рубiжне, секретар райкому КП(б)У. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 2 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 3  грудня 1937 року. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

МИСНИЧЕНКО Софiя Никифорiвна, 1905 
р. народження, с. Кримське Слов'яносербського р-
ну, українка, освiта середня. Проживала в м. 
Рубiжне, економiст Рубiжанського тресту 
капiтального будiвництва. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 26 березня 1938 року як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини засуджена до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1956 роцi.    

МИССИК Стефан Лазарович, 1894 р. 
народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Литвинiвцi, 
колгоспник к-пу "Червоний Жовтень". Донецьким 
обласним судом 17 червня 1937 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

МИСЬКО Стефан Йосипович, 1893 р. 
народження, с. Малий Любiнь Городоцького р-ну 
Львiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, робiтник з-ду 
"Донсода". Арештований 11 сiчня 1933 року за 
звинуваченням у шкiдництвi. Рiшення у справi 
немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МИСЬКОВ Феодит (Федот) Кiндратович, 
1881 р. народження, с. Наугольне Сватiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Наугольному, селянин-одноосiбник. Постановою 

Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 28 
квiтня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИСЮРА Дмитро Олексiйович, 1898 р. 
народження, с. Липове Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Липовому, 
колгоспник к-пу iм. Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИСЮРА Iлля Володимирович, 1889 р. 
народження, с. Веселе, Курська обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Кремiнна, податковий агент райфiнвiддiлу. 
Арештований 5 грудня 1941 року за звинуваченням 
в антирадянських висловлюваннях. 16 сiчня 1942 
року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв 
для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

МИСЮРА (МЕСЮРА) Карпо 
Пантелiйович, 1879 р. народження, с. Липове 
Краснодонського р-ну, українець, неписьменний. 
Проживав у смт Новоолександрiвка 
Краснодонського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 23 листопада 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 2002 роцi.   

МИСЮРЕНКО Юхим Михайлович, 1910 р. 
народження, с. Озера Бородянського р-ну Київської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, телефонний майстер об'єднання 
"Доненерго". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
9 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1970 роцi.    

МИТАСОВ Тихон Єгорович, 1893 р. 
народження, с. Знаменка Обоянського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
вантажник ливарно-механiчного з-ду. Луганським 
обласним судом 31 травня 1949 року засуджений до 
25 р. позбавлення волi. 16 листопада 1954 року 
Президiєю Верховної Ради УРСР мiру покарання 
знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МИТАСОВА-ТОКАРЕВА Євдокiя 
Денисiвна, 1896 р. народження, смт Юр'ївка 
Лутугинського р-ну, українка, освiта початкова. 
Проживала в смт Лотикове Слов'яносербського р-
ну, телефонiстка селищного вузла зв'язку. 
Арештована 15 липня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 30 квiтня 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МИТАСЬОВ Панас Якович, 1904 р. 
народження, с. Рогове Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Софiївка Перевальського р-ну, крiпильник шахти 
№ 7. Арештований 19 листопада 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 
з воєнним станом етапований углиб країни. 3 сiчня 
1943 року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МИТАСЬОВА Iрина Григорiвна, 1897 р. 
народження, с. Рогове Новопсковського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в с. Осинове 
Новопсковського р-ну, не працювала. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 11 
серпня 1945 року засуджена до розстрiлу. 13 
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вересня 1945 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР розстрiл замiнено 20 р. 
каторжних робiт. Реабiлiтована у 1996 роцi.    

МИТИРЕВА Катерина Панасiвна, 1920 р. 
народження, с. Грязне Совєтського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в м. Стахановi, вихователька 
дитячих ясел коксохiмзаводу. Арештована 1 сiчня 
1942 року за звинуваченням у приналежностi до 
агентури нiмецької розвiдки. 19 лютого 1942 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МИТIН Василь Тимофiйович, 1902 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, диспетчер зал.ст. Луганськ. Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1955 роцi.    

МИТIН Iван Варфоломiйович, 1895 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Чорнухиному, вантажник зал.ст. Дебальцеве, 
Донецька обл. Арештований 20 лютого 1938 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 
серпня 1938 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1999 роцi.   

МИТIН Михайло Максимович, 1914 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Чорнухиному, кочегар депо Дебальцеве, Донецька 
обл. Арештований 13 сiчня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 
листопада 1938 року виправданий Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi.  Реабiлiтований у 
1938 роцi.    

МИТIН Улян Мартинович, 1887 р. 
народження, с. Шермово Тельчинського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
черговий електрик з-ду iм. Ворошилова. 
Луганським обласним судом 19 липня 1941 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МИТIН Юхим Юхимович, 1887 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Чорнухиному, кучер сiльради. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МИТОВ Петро Никанорович, 1880 р. 
народження, м. Павловськ Воронезької обл., 
Росiйська Федерацiя, росіянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, не працював. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 25-30 
листопада 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МИТРИЧКО Григорiй Васильович, вiн же 
МЕТРИЧКО Георгiй Васильович, 1899 р. 
народження, с. Хомець Ужгородської округи 
Закарпатської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Первомайську, тесляр 
будуправлiння № 1 тресту 
"Луганськпромжитлобуд". Луганським обласним 
судом 5 вересня 1952 року засуджений до 25 р. 

позбавлення волi. 29 сiчня 1955 року Верховним 
судом УРСР термiн покарання знижено до 10 р. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МИТРОПАН Андрiй Антонович, 1902 р. 
народження, с. Бiлоцеркiвцi Пирятинського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Пiдлiсне Попаснянського р-ну, 
рахiвник радгоспу "Мирна долина". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року 
засуджений до 10  р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИТРОФАНЕНКО Марiя Василiвна, 1898 
р. народження, м. Новочеркаськ Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта середня. 
Проживала в м. Луганську, фельдшер медпункту 
млинкомбiнату. Луганським обласним судом 28 
лютого 1947 року засуджена до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

МИТРОФАНОВ Iван Васильович, 1899 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, начальник 
адмiнгоспвiддiлу тресту 
"Ворошиловградпостачвугiлля". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1945 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МИТРОФАНОВ Iван Стефанович, 1909 р. 
народження, с. Володимирiвка Володимирiвського 
р-ну Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, тесляр будцеху шахти № 
17-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  4 жовтня 1939 року Постановою 
УНКВС по Луганськiй обл. вирок скасовано, 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1939 роцi.    

МИТРОФАНОВ Федiр Iванович, 1890 р. 
народження, с. Гарасимiвка Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Гарасимiвцi, колгоспник к-пу iм. Блюхера. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

МИТРОФАНОВА-ЗЕЛIНСЬКА Пелагiя 
Тимофiївна, 1907 р. народження, м. Iзяслав 
Вiнницької обл., полька, освiта початкова. 
Проживала в с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, 
колгоспниця к-пу "Червона нива". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 5 листопада 1937 року 
засуджена до 10 р.  позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1989 роцi.    

МИТЧЕНКО Iван Мартинович, 1895 р. 
народження, м. Антрацит, українець, освiта 
початкова. Проживав в Антрацитi, столяр 
будвiддiлу шахти № 13. Арештований 30 жовтня 
1933 року за звинуваченням у шкiдництвi. 7 лютого 
1934 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1934 роцi.    

МИТЧЕНКО Олександр Кирилович, 1894 
р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
середня. Проживав у Бiловодську, рахiвник райвно. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

МИТЬКО Сергiй Арсентiйович, 1919 р. 
народження, с. Котельва Котелевського р-ну 
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Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiлокуракине, майстер пекарнi 
сiльпо. Вiйськовим трибуналом 35 району 
авiацiйного базування 29 листопада 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 4 грудня 
1941 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МИТЯЄВ Костянтин Iванович, 1909 р. 
народження, м. Попасна, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, технiк-
нормувальник депо Луганськ. Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 7 лютого 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МИТЯЄВСЬКИЙ Лука Вакулович, 1898 р. 
народження, с. Соснiвка Конотопського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта вища. 
Проживав у м. Кремiнна, рахiвник пiдприємства 
"Трансводбуд". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

МИТЯКIН Павло Мартинович, 1890 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Штерiвка Краснолуцької мiськради, робiтник 
шахти № 21 "Хрустальна". Арештований 17 червня 
1933 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 8 сiчня 1934 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1934 роцi.    

МИТЯКIНА Нонна Федорiвна, 1924 р. 
народження, м. Свердловськ, росiянка, освiта 
середня. Проживала в Свердловську, 
нормувальниця шахти № 23. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 5 червня 
1945 року засуджена до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

МИХАЙЛЕНКО Анатолiй Григорович, 
1925 р. народження, м. Лисичанськ, українець, 
освiта н/середня. Проживав у Лисичанську, не 
працював. Арештований 21 лютого 1943 року за 
звинуваченням у зрадництвi нiмецьким окупантам 
радянських громадян, що в ходi слiдства не було 
доведено. 25 березня 1943 року справу припинено, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МИХАЙЛЕНКО Антон Петрович, 1917 р. 
народження, с. Кошелiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Сичiвка Маркiвського р-ну, 
колгоспник к-пу "Новий свiт". Луганським 
обласним судом 14 лютого 1939 року засуджений 
до 7 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1966 
роцi.    

МИХАЙЛЕНКО Вiкторiя Павлiвна, 1927 р. 
народження, с. Володимирiвка Малодiвицького р-
ну Чернiгiвської обл., українка, освiта н/середня. 
Проживала на кол.х. Берестовий, Попаснянський р-
н, колгоспниця к-пу "КIМ". Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 28 серпня 1945 року 
вислана за межi України. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

МИХАЙЛЕНКО Володимир Михайлович, 
1924 р. народження, м. Первомайськ, українець, 
освiта н/середня. Проживав у Первомайську, токар 
з-ду iм. К. Маркса. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 12 травня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

МИХАЙЛЕНКО Георгiй Григорович, 1891 
р. народження, с. Рафайлiвка Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав у м. Антрацитi, начальник 
дiльницi шахти № 3-4. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 23 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу i того ж дня страчений. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МИХАЙЛЕНКО Григорiй Семенович, 1900 
р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, автомеханiк 
з-ду "Склобуд". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 3 серпня 1945 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МИХАЙЛЕНКО Євдокiя Iванiвна, 1896 р. 
народження, с. Миколаївка Малодiвицького р-ну 
Чернiгiвської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала на кол.х. Берестовий, Попаснянський р-
н, сторож к-пу "КIМ". Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 24 вересня 1945 року 
вислана за межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

МИХАЙЛЕНКО Iван Хрисанфович, 1876 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
середня. Проживав у м. Кiровську, помiчник 
головного iнженера шахти № 22. Арештований 27 
грудня 1941 року за пiдозрою у приналежностi до 
контрреволюцiйного шкiдницького угруповання. 6 
лютого 1942 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МИХАЙЛЕНКО Олександр Петрович, 
1912 р. народження, с. Кошелiвка Пулинського р-
ну Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Тишкiвка Маркiвського р-ну, 
тракторист к-пу "Змiна життя". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 31 жовтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу.  Реабiлiтований у 1966 роцi.    

МИХАЙЛЕНКО Павло Максимович, 1893 
р. народження, с. Михайлiвка Малодiвицького р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Попасна, бухгалтер артiлi iнвалiдiв. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 20-21 листопада 1944 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МИХАЙЛЕНКО Петро Леонтiйович, 1873 
р. народження, с. Кошелiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., українець, 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 1966 роцi.    

МИХАЙЛИК Григорiй Панасович, 1909 р. 
народження, с. Шулiкiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Первомайську, десятник шахти № 4-5 
"Сокологорiвка". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 9 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1968 роцi.    

МИХАЙЛИК Леонтiй Маркович, 1899 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Новобiла 
Новопсковського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Донецьким обласним судом 10 березня 1936 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    
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МИХАЙЛИЧЕНКО Арсентiй Iванович, 
1895 р. народження, с. Царiвка Новоайдарського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Царiвцi, муляр, без певного мiсця роботи. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 вересня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МИХАЙЛИЧЕНКО Гаврило Тимофiйович, 
1874 р. народження, с. Байдiвка Старобiльського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Байдiвцi, не працював. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 19 лютого 1930 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

МИХАЙЛИЧЕНКО Ганна Григорiвна, 
1921 р. народження, м. Ровеньки, українка, освiта 
середня. Проживала в м. Красний Луч, не 
працювала. Арештована 1 квiтня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 
з воєнним станом етапована углиб країни, де 
пiзнiше не виявлена. Реабiлiтована у 1948 роцi.    

МИХАЙЛИЧЕНКО Григорiй 
Никифорович, 1900 р. народження, с. Адрiанопiль 
Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав в Адрiанополi, тесляр радгоспу iм. 
Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
31 серпня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МИХАЙЛИЧЕНКО Iван Свиридович, 1879 
р. народження, с. Свистунiвка Сватiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Свистунiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 березня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МИХАЙЛИЧЕНКО Iван Семенович, 1912 
р. народження, смт Лозно-Олександрiвка 
Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта середня. 
Проживав у Лозно-Олександрiвцi, шкiльний 
учитель. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 10 серпня 1933 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МИХАЙЛИЧЕНКО Микола Оврамович, 
1883 р. народження, м. Гiрське Первомайської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Красноармiйську Донецької обл., рахiвник 
шахти iм. Шевченка. Арештований 15 листопада 
1937 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 20 сiчня 1939 року звiльнений пiд пiдписку 
про невиїзд. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МИХАЙЛИЧЕНКО Митрофан 
Онисимович, 1892 р. народження, с-ще Ковпакове 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Ковпаковому, робiтник 
шахти № 28-29. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МИХАЙЛИЧЕНКО Олексiй Денисович, 
1886 р. народження, смт Нижня Дуванка 
Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Нижнiй Дуванцi, колгоспник к-пу 
"Червоний степ". Луганським обласним судом 22 
жовтня 1948 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МИХАЙЛИЧЕНКО Олексiй Степанович, 
1885 р. народження, с. Нововодяне Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, конюх кiнного двору тресту 
"Водоканалбуд". Арештований 9 травня 1932 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 
червня 1932 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МИХАЙЛИЧЕНКО Олексiй Федорович, 
1911 р. народження, с. Адрiанопiль Перевальського 
р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 362 запасного 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 33 
запасної стрiлецької бригади 17 квiтня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МИХАЙЛИЧЕНКО Петро Iванович, 1897 
р. народження, кол.х. Суворiвка, Лутугинський р-н, 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, колгоспник к-пу "Червоний партизан". 
Репресований двiчi. Арештований 6 березня 1943 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 4 квiтня 1943 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом 3 армiї. За таким же 
звинуваченням арештований 19 червня 1943 року. 
23 листопада 1943 року звiльнений пiд пiдписку 
про невиїзд. Реабiлiтований вiдповiдно у 1943 i 
1994 роках.МИХАЙЛИЧЕНКО Петро Iванович, 
1914 р. народження, с. Оборотнiвка Сватiвського р-
ну, українець, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 14 стрiлецької 
дивiзiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 31 
травня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

МИХАЙЛИЧЕНКО Полiкарп Амосович, 
1890 р. народження, смт Бiловодськ, українець, 
освiта початкова. Проживав у Бiловодську, завгосп 
к-пу iм. Молотова. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 22 вересня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИХАЙЛИЧЕНКО Тимофiй Антонович, 
1900 р. народження, с. Преображенне Сватiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськово-
службовець, рядовий 844 полку. Вiйськовим 
трибуналом 267 стрiлецької дивiзiї 10 липня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МИХАЙЛIОВИЧ Маргарита Францiвна, 
1900 р. народження, Фiнляндiя, нiмкеня, освiта 
початкова. Проживала в м. Луганську, санiтарна 
сестра їдальнi № 1 мiського тресту їдалень. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 11 вересня 
1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1972 роцi.    

МИХАЙЛIС Емiль Християнович, 1893 р. 
народження, к. Нейманiвка Володарського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Боровеньки Кремiнського р-ну, тесляр к-пу 
"Комiнтерн". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИХАЙЛОВ Андрiй Захарович, 1879 р. 
народження, с. Вознесенське Семилуцького р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
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складач поїздiв зал.ст. Криндачiвка. Арештований 
14 серпня 1933 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної повстанської 
органiзацiї. 8 сiчня 1934 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.    

МИХАЙЛОВ Антон Григорович, 1892 р. 
народження, с. Новомар'янiвка Хмелiвського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта вища. Проживав у 
м. Луганську, вчитель школи № 13. Арештований 
19 лютого 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 13 квiтня 1943 
року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МИХАЙЛОВ Антон Павлович, 1881 р. 
народження, м. Старобiльськ, росiянин, освiта 
н/вища. Проживав у смт Слов'яносербськ, адвокат. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МИХАЙЛОВ Василь Тихонович, 1918 р. 
народження, с. Скаргiвка Кремiнського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Скаргiвцi, 
не працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
13 листопада 1943 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МИХАЙЛОВ Вiктор Володимирович, 1901 
р. народження, м. Брест, Бiлорусь, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Попасна, робiтник депо 
Попасна. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 8 лютого 1945 року 
засуджений до розстрiлу. 9 березня 1945 року 
Вiйськовою залiзничною колегiєю Верховного суду 
СРСР розстрiл замiнено 15 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1998 роцi.    

МИХАЙЛОВ Володимир Iванович, 1905 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
н/середня. Проживав у м. Ровеньки, бухгалтер 
райкому профспiлки працiвникiв держторгiвлi i 
кооперацiї. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 11 липня 1932 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИХАЙЛОВ Володимир Миколайович, 
1896 р. народження, м. Кременчук Полтавської 
обл., єврей, освiта початкова. Проживав у м. 
Перевальську, головний бухгалтер тресту 
"Ворошиловвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 17 вересня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

МИХАЙЛОВ Гарасим Павлович, 1878 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Лисичанський Попаснянського р-ну, робiтник 
радгоспу № 1-2. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

МИХАЙЛОВ Георгiй Варфоломiйович, 
1900 р. народження, м. Стаханов, росiянин, освiта 
вища. Вiйськовослужбовець, слухач Вiйськово-
iнженерної академiї iм. Куйбишева. Вiйськовим 
трибуналом гарнiзону, м. Фрунзе, Киргизька РСР, 9 
жовтня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МИХАЙЛОВ Дем'ян Пилипович, 1869 р. 
народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Великiй Чернiгiвцi, селянин-

одноосiбник. Арештований 8 грудня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 лютого 
1933 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МИХАЙЛОВ Дмитро Миколайович, 1908 
р. народження, смт Плюсса Лузького р-ну 
Ленiнградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Сватове, 
завiдуючий коморою депо Сватове. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 31 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИХАЙЛОВ Євграф Данилович, 1895 р. 
народження, смт Новопсков, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Старобiльську, 
начальник охорони пункту "Заготзерно". 
Арештований 7 березня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 14 липня 1943 року справу припинено 
за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до 
суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

МИХАЙЛОВ Єрмолай Трохимович, 1891 р. 
народження, с. Борисово Валуйського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Полтавське 
Троїцького р-ну, без певних занять. 5-6 липня 1940 
року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

МИХАЙЛОВ Iван Артемович, 1892 р. 
народження, с. Попiвцi Барського р-ну Вiнницької 
обл., українець, неписьменний. 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. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

МИХАЙЛОВ Iван Васильович, 1877 р. 
народження, с. Денежникове Новоайдарського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Денежниковому, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МИХАЙЛОВ Iван Федорович, 1888 р. 
народження, с. Михайлюки Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Байдiвка 
Старобiльського р-ну, мостовий сторож. Лiнiйним 
судом Московсько-Донецької залiзницi 22 липня 
1938 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МИХАЙЛОВ Клавдiй Антонович, 1910 р. 
народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта вища. Проживав у смт Iзварине 
Краснодонської мiськради, завiдуючий учбовою 
частиною селищної школи. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МИХАЙЛОВ Матвiй Тихонович, 1903 р. 
народження, кол.с. Новоолександрiвка 
Нижньодуванської селищної Ради Сватiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, десятник шахти iм. Крупської. 
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"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МИХАЙЛОВ Матвiй Якович, 1888 р. 
народження, смт Федорiвка Краснолуцької 
мiськради, росiянин, освiта середня. Проживав у м. 
Брянка, десятник шахти № 5-6. Арештований 9 
квiтня 1935 року за звинуваченням в 
контрреволюцiйнiй троцькiстськiй агiтацiї. 2 
червня 1935 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

МИХАЙЛОВ Микола Миколайович, 1878 
р. народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Алчевську, 
iнженер з-ду iм. Ворошилова. Арештований 28 
грудня 1932 року за звинуваченням у шпигунствi. 
16 березня 1933 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МИХАЙЛОВ Олександр Васильович, 1912 
р. народження, м. Ростов-на-Дону, Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав у 
м. Луганську, старший технiк центрального 
телеграфу. Арештований 15 червня 1943 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 19 жовтня 
1943 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МИХАЙЛОВ Олександр Григорович, 1896 
р. народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
н/вища. Вiйськовослужбовець, плановик 
артилерiйського арсеналу № 1. Чкаловським 
обласним судом, Російська Федерація, 8 лютого 
1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МИХАЙЛОВ Олександр Михайлович, 1892 
р. народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, 
латиш, освiта початкова. Проживав у смт Успенка 
Лутугинського р-ну, робiтник пожежного депо з-ду 
"Кокс". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 
лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 29 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1968 роцi.    

МИХАЙЛОВ Олександр Олександрович, 
1882 р. народження, ст-ця Мигулiнська 
Вешенського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, охоронник мiськторгу. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 25 сiчня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МИХАЙЛОВ Павло Володимирович, 1885 
р. народження, с. Iловлiнка Ольховського р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, рахiвник артiлi "1-е Травня". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 18 травня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МИХАЙЛОВ Павло Пилипович, 1916 р. 
народження, с. Михайлюки Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1033 стрiлецького полку. Арештований 23 
вересня 1942 року за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини та антирадянських висловлюваннях. 4 
жовтня 1942 року виправданий Вiйськовим 

трибуналом 280 стрiлецької дивiзiї. Реабiлiтований 
у 1942 роцi.  

МИХАЙЛОВ Петро Iванович, 1881 р. 
народження, м. Київ, українець, освiта вища. 
Проживав у м. Сватове, начальник служби 
експлуатацiї "Союзрадгосптрансу". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИХАЙЛОВ Федiр Iванович, 1890 р. 
народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у Великій 
Чернiгiвцi, голова колгоспу iм. Ленiна. 
Арештований 15 сiчня 1933 року за звинуваченням 
у саботажi хлiбозаготiвлi. 19 квiтня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

МИХАЙЛОВА Анастасiя Олександрiвна, 
1912 р. народження, с. Ніколаєвка Вейделевського 
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в м. 
Старобiльську, не працювала. Арештована 7 
лютого 1943 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 19 лютого 1943 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МИХАЙЛОВА Меланiя Антонiвна, 1903 р. 
народження, с. Еразимiвка, Кiровоградська обл., 
українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Луганську, домогосподарка. Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 8 квiтня 1944 
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1993 роцi.    

МИХАЙЛОВСЬКА-МЯГКОВА Марiя 
Петрiвна, 1899 р. народження, Польща, росiянка, 
освiта середня. Проживала в м. Старобiльську, 
дiловод-друкарка окрпрофради. Репресована двiчi. 
Арештована 15 червня 1937 року за звинуваченням 
у шпигунствi. 11 липня 1937 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена. 16 червня 1943 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. засуджена 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована вiдповiдно 
у 1994 i 1991 роках.   

МИХАЙЛОВСЬКА Олександра Iванiвна, 
1924 р. народження, с. Будьоннiвка Дворiчанського 
р-ну Харкiвської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Сєверодонецьку, не працювала. 
Арештована 11 березня 1943 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 21 квiтня 1943 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована 
у 1994 роцi.    

МИХАЙЛОВСЬКИЙ Антон Антонович, 
1888 р. народження, с. Турчинка Володарського р-
ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, склодув з-ду 
"Пролетар". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

МИХАЙЛОВСЬКИЙ Кузьма Аксенович, 
1892 р. народження, с. Плахо-Петрiвка 
Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Плахо-Петрiвцi, колгоспник 
к-пу iм. Чубаря. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
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обл. 15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

МИХАЙЛОВСЬКИЙ Мечеслав 
Болеславович, 1890 р. народження, Латвiя, поляк, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Попасна, слюсар депо Попасна. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 27 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.  

МИХАЙЛОВСЬКИЙ Онисим Павлович, 
1902 р. народження, Бiлокуракинський р-н, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, коваль-котельник шахти iм. ОДПУ. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИХАЙЛОВСЬКИЙ Станiслав Карлович, 
1908 р. народження, с. Лютарка Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Брусiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу 
"3-я п'ятирiчка". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИХАЙЛУЦ Олександр Гаврилович, 1893 
р. народження, с. Пулавичеве Вознесенського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, вантажник 
рудоремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 14 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

МИХАЙЛУШКIН Андрiй Тимофiйович, 
1898 р. народження, с. Скварiно Кагановицького р-
ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Кленовий Ровенькiвської мiськради, вантажник 
шахти № 7. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 18 червня 1943 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1968 роцi.    

МИХАЙЛЮК Василь Мусiйович, 1888 р. 
народження, с. Михайлюки Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, сторож магазину № 141 
мiськхарчоторгу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 14 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 26 серпня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИХАЙЛЮК Iван Iванович, 1886 р. 
народження, с. Березiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Березiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 27 грудня 1932 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МИХАЙЛЮК Пантелiй Iванович, 1897 р. 
народження, с. Михайлюки Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, возiй артiлi "Транспортник". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 11 серпня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 17 
серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1971 роцi.    

МИХАЙЛЮК Степан Iванович, 1896 р. 
народження, с. Сатанiвка Сатанiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Цiлуйкове Бiлокуракинського р-ну, колгоспник 

к-пу "Правда". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

МИХАЙЛЮК Стефан (Степан) 
Трохимович, 1897 р. народження, с. Михайлюки 
Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, тесляр тарної бази 
"Донхарчоторгу". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1956 роцi.    

МИХАЙЛЮК Франц Олександрович, 1914 
р. народження, с. Сатанiвка Сатанiвського р-ну 
Вінницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Байдiвка Старобiльського р-ну, колгоспник к-
пу "Рада". Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 
лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИХАЛЬКОВ Костянтин Петрович, 1904 
р. народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Софiївський Краснолуцької мiськради, бригадир 
радгоспу "Хрустальний". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 14 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.   

МИХАЛЬОВ Iлля Гаврилович, 1876 р. 
народження, с. Сичовка Карачаєвського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, двiрник 
магазину "Гастроном". Арештований 30 вересня 
1937 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 17 сiчня 1939 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1939 
роцi.    

МИХАЛЬСЬКИЙ Бронiслав Йосипович, 
1908 р. народження, смт Городок Городоцького р-
ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Сватове, колгоспник к-пу 
"Перемога". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
16 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МИХАЛЬСЬКИЙ Михайло Дмитрович, 
1901 р. народження, с. Жовте Слов'яносербського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Жовтому, бригадир к-пу iм. Паризької комуни. 
Донецьким обласним судом 14 грудня 1932 року 
засуджений до 1 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МИХАРЛЕВСЬКИЙ Iван Панасович, 1909 
р. народження, смт Нижнє Первомайської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Сталiногорську Тульської обл., Росiйська 
Федерацiя, вибiйник шахти № 21. Вiйськовим 
трибуналом 13 армiї 25 жовтня 1942 року 
засуджений до 15 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МИХАСИК Iван Антонович, 1888 р. 
народження, с. Киликiїв Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Крiпенський Антрацитiвської 
мiськради, столяр шахти № 23-25. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИХАСИК Михайло Iванович, 1914 р. 
народження, с. Киликiїв Славутського р-ну 
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Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Крiпенський Антрацитiвської 
мiськради, чорнороб шахти № 23-25. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МИХАСИК Оврам Соловйович, 1897 р. 
народження, с. Киликiїв Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
прибиральник породи шахти № 23-25. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МИХАСИК Федiр Гнатович, 1908 р. 
народження, с. Киликiїв Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, неписьменний. 
Проживав у смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської 
мiськради, вантажник шахти № 3. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року  
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИХАСЬКО Микола Якович, 1924 р. 
народження, с. Семенiвка Семенiвського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Артемiвську Перевальського р-ну, 
робiтник шахти № 10 iм. Артема. Луганським 
обласним судом 20 червня 1946 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1967 
роцi.    

МИХЕДА Григорiй Васильович, 1887 р. 
народження, с. Ковалiвка Сватiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у м. 
Лисичанську, возiй-приватник. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 22 жовтня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

МИХЕЄНКО Данило Матвiйович, 1894 р. 
народження, с. Мала Бiлозерка 
Великобiлозерського р-ну Запорiзької обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, вiдповiдальний виконавець 
транспортного цеху з-ду iм. Ворошилова. 
Арештований 31 липня 1933 року за звинуваченням 
у контрреволюцiйнiй дiяльностi. 8 жовтня 1933 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

МИХЕЄНКО Петро Матвiйович, 1895 р. 
народження, с. Улянiвка, Днiпропетровська обл., 
українець, освiта вища. Проживав у м. Стахановi, 
маркшейдер шахти iм. Iллiча. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИХЕРЕВ Митрофан Михайлович, 1921 р. 
народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 656 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 116 стрiлецької дивiзiї 7 серпня 1942 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МИХЕРЕВ Прокiп Карпович, 1895 р. 
народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Новоборовому, колгоспник к-пу "Шлях Ленiна". 
Донецьким обласним судом 28 серпня 1937 року 

засуджений до 4 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

МИХЕРЕВА Анастасiя Євдокимiвна, 1905 
р. народження, с. Новоборове Старобiльського р-
ну, українка, неписьменна. Проживала у 
Новоборовому, колгоспниця к-пу "Шлях Ленiна". 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
4 грудня 1943 року як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

МИХЄЄВ Василь Олексiйович, 1913 р. 
народження, х. Пронiн, Серафимовицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, десятник будконтори мiськкомунгоспу. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 22 червня 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МИХЄЄВ Дмитро Михайлович, 1906 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, слюсар з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

МИХЄЄВ Iван Данилович, 1895 р. 
народження, с. Верхньобогданiвка Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Верхньобогданiвцi, колгоспник к-пу 
iм. Петровського. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 13 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИХЄЄВ Iван Никанорович, 1896 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижньому, селянин-одноосiбник. Арештований 13 
серпня 1928 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 10-17 сiчня 1929 року 
виправданий Артемiвським окрсудом, Донецька 
обл. Реабiлiтований у 1929 роцi.    

МИХЄЄВ Iван Павлович, 1927 р. 
народження, с. Верхньобогданiвка Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий вiйськової частини 
6314. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС 
Свердловської обл., Росiйська Федерацiя, 3 травня 
1951 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 30 
червня 1955 року Вiйськовим трибуналом 
Уральського вiйськового округу мiру покарання 
знижено до 6 р. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

МИХЄЄВ Федiр Васильович, 1879 р. 
народження, ст-ця Владимировська 
Красносулiнського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Стахановi, фельдшер Iрминської лiкарнi. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

МИХЄЄВ Федiр Никанорович, 1884 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижньому, селянин-одноосiбник. Арештований 13 
серпня 1928 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 10-17 сiчня 1929 року 
виправданий Артемiвським окрсудом, Донецька 
обл. Реабiлiтований у 1929 роцi.  
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МИХЄЄВА Євдокiя Павлiвна, 1880 р. 
народження, м. Бiла Калитва Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянка. Проживала в м. 
Луганську, без певного мiсця роботи. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 12 травня 1941 року 
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1989 роцi.    

МИХИРЕВ Володимир Гнатович, 1911 р. 
народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Монтажник 
мостопоїзду № 408 Наркомату шляхiв. Вiйськовим 
трибуналом залiзничних вiйськ Окремої 
приморської армiї 20 березня 1945 року засуджений 
до 10  р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

МИХIЄНКОВА (МИХIОНКОВА) Вiра 
Олександрiвна, 1912 р. народження, с. Знаменка 
Сампурського р-ну Воронезької обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в 
м. Луганську, медсестра лiкарнi мiстечка з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Арештована 17 листопада 
1937 року як дружина репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтована у 1994 роцi.   

МИХЛИК Володимир Дмитрович, 1907 р. 
народження, с. Верхньокам'янка Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньокам'янцi, колгоспник к-пу "Бiльшовицький 
штурм". 12 березня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськової частини 1080 засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МИХЛИК Микола Демидович, 1888 р. 
народження, с. Верхньокам'янка Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньокам'янцi, колгоспник к-пу "Бiльшовицький 
штурм". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

МИХЛИК Наталя Кузьмiвна, 1908 р. 
народження, м. Кремiнна, українка, освiта 
початкова. Проживала в с-щi Кузьмине 
Кремiнського р-ну, робiтниця лiсництва. 
Постановою Особливої наради при МДБ СРСР вiд 
11 грудня 1946 року вислана за межi України як 
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

МИХОТА Олександр Iванович, 1880 р. 
народження, м. Горлiвка Донецької обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Мiусинську 
Краснолуцької мiськради, директор Штердресу. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 17 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 25 сiчня 1939 року. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.    

МИЦИК Iван Олександрович, 1924 р. 
народження, м. Брянка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Брянцi, без певних занять. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 25-30 листопада 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МИЦИК Олександр Петрович, 1887 (1897) 
р. народження, с. Хороше Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
не працював. Луганським обласним судом 16 
лютого 1951 року засуджений до 25 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МИЦИК Олексiй Юхимович, 1902 р. 
народження, смт Бугаївка Перевальського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Перевальську, нормувальник тресту 
"Ворошиловвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

МИЦИК Тетяна Федотiвна, 1900 р. 
народження, с. Хороше Слов'яносербського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в м. Брянка, 
домогосподарка. Луганським обласним судом 10 
квiтня 1952 року засуджена до 25 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

МИЦИК Федiр Леонтiйович, 1910 р. 
народження, м. Брянка, українець, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 84 стацiонарної 
рембази. Вiйськовим трибуналом Каунаського 
гарнiзону, Литва, 9 грудня 1945 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

МИЦЬКО Михайло Олексiйович, 1898 р. 
народження, Польща, українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Комишуваха Попаснянського р-ну, 
шофер радгоспу "Вибiйник". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 4 сiчня 1938 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МИЧКА Степан Семенович, 1903 р. 
народження, с. Новомикiльське Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новомикiльському, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 11 лютого 1932 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИШАКОВ Петро Iванович, 1909 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Лоскутiвка Попаснянського р-ну, слюсар зал.ст. 
Лоскутiвка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
по охоронi тилу 37 армiї 27 квiтня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

МИШАКОВСЬКИЙ Адольф Матвiйович, 
1885 р. народження, с. Мархалiвка Василькiвського 
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, 
формувальник цегельного з-ду. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МИШЕНIН Тихон Григорович, 1909 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 9 
окремого експлуатацiйного залiзничного полку 
вiйськ НКВС. Вiйськовим трибуналом Приморської 
залiзницi 1 квiтня 1943 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МИШИН Дмитро Лук'янович, 1891 р. 
народження, с. Острiв Лiвенського р-ну Орловської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Урало-Кавказ 
Краснодонської мiськради, колгоспник к-пу "10 
рокiв Жовтня". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 6 лютого 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 11 вересня 
1947 року постановою УМДБ по Луганськiй обл. 
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вирок скасовано, справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МИШИН Микола Сергiйович, 1908 р. 
народження, м. Донецьк, росiянин, освiта н/вища. 
Проживав у м. Лисичанську, вiдповiдальний 
секретар редакцiї газети "Лисичанский рабочий". 
Луганським обласним судом 5 травня 1947 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МИШИНА Клавдiя Василiвна, 1909 р. 
народження, с. Нижнi Апочки Ястребовського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, 
домогосподарка. Арештована 22 березня 1943 року 
за звинуваченням у зрадництвi радянських 
громадян нiмецьким окупантам. 17 квiтня 1943 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 
1994 роцi.    

МИШКОВ Iван Мусiйович, 1904 р. 
народження, с-ще Буткiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 498 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 132 стрiлецької дивiзiї 4 червня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1996 роцi.    

МИШКОВА Янiна Петрiвна, 1919 р. 
народження, м. Стаханов, українка, освiта середня. 
Проживала в Стахановi, заступник головного 
бухгалтера школи ФЗН № 29. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 15 
грудня 1945 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.    

МИШУРА Андрiй Якович, 1869 р. 
народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Кризькому, селянин-одноосiбник. Арештований 5 
липня 1929 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 7 серпня 1929 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1929 роцi.    

МИШУРА Петро Семенович, 1890 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 13 серпня 1932 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України умовно. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МИШУСТIН Василь Федорович, 1902 р. 
народження, с. Середнє Новооскольського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта вища.  Член ВКП(б) у 1927-1937 рр. 
Проживав у м. Лисичанську, начальник дiльницi 
шахти iм. Рухимовича. Донецьким обласним судом 
26 серпня 1937 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МИШУСТIН Георгiй (Єгор) Пилипович, 
1893 р. народження, ст-ця Гундоровська, 
Ростовська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
вантажник шахти № 2. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МИШУСТIН Петро Миронович, 1904 р. 
народження, х. Мостовой, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 

освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
десятник шахти № 1. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIГIНЬОВ Iван Тихонович, 1877 р. 
народження, х. Усть-Хоперський, 
Серафимовицький р-н Волгоградської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, техпрацiвник 
мiськкомунпостачу. Арештований 13 липня 1937 
року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй 
дiяльностi. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований 
у 1995 роцi.    

МIГОЛЬ Леонiд Степанович, 1924 р. 
народження, м. Лисичанськ, росiянин, освiта 
н/вища. Проживав у м. Рубiжне, студент 
Рубiжанського хiмiко-технологiчного iнституту. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської 
обл. 4 березня 1949 року засуджений до 25 р. 
позбавлення волi. 26 вересня 1953 року Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР вирок скасовано, 
справу направлено на дослiдування. 7 травня 1954 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1954 роцi.   

МIКЕНБРУН Вольф Iсакович, 1912 р. 
народження, Львiвська обл., єврей. Проживав у смт 
Комiсарiвка Перевальського р-ну, газомiрник 
шахти № 11. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
25 сiчня 1941 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIКЛОШЕВИЧ Альфонс Казимирович, 
1900 р. народження, м. Ленiнград, Росiйська 
Федерацiя, поляк, освiта середня. Проживав у м. 
Луганську, флагштурман навчально-льотної 
ескадрильї Луганської вищої авiацiйної школи. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 8 квiтня 1939 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Колегiєю Верховного суду СРСР 
23 серпня 1939 року вирок скасовано, справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1939 роцi.   

МIКОЛАЙЧИК Кароль Гнатович, 1898 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Гiрське Первомайської мiськради, 
вибiйник шахти № 1-2 "Гiрська". Арештований 16 
липня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянських висловлюваннях. 26 серпня 1941 
року виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької обл.  Реабiлiтований у 1941 роцi.    

МIКУЛЬСЬКИЙ Василь Рафаїлович, 1907 
р. народження, с. Чухелi Базалiйського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Велика Чернiгiвка Станично-Луганського р-ну, 
колгоспник к-пу "Червоний партизан". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 20 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МIКУЛЬСЬКИЙ Гнат Рафаїлович, 1912 р. 
народження, с. Чухелi Базалiйського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, 
колгоспник к-пу "Червоний партизан". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 
роцi.    
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МIКУЛЬСЬКИЙ Микола Едуардович, 1887 
р. народження, с. Чухелi Базалiйського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Велика Чернiгiвка Станично-Луганського р-ну, 
колгоспник к-пу "Червоний партизан". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 20 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МIКШ (МIКША) Володимир 
Казимирович, 1911 р. народження, м. Стаханов, 
чех, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
радiомайстер мiськмiсцевпрому. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 13 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

МIКША (МIКШ) Казимир Iванович, 1885 
р. народження, м. Київ, чех, освiта середня. 
Проживав у м. Красний Луч, механiк шахти № 7-8. 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 24 лютого 1934 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МIЛАЙ Зiнаїда Кузьмiвна, 1913 р. 
народження, Польща, полька, освiта початкова. 
Проживала в м. Луганську, комiрниця з-ду iм. 
Артема. Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 
квiтня 1938 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. 7 березня 1942 року тим же органом вирок 
скасовано, справу припинено, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1942 роцi.    

МIЛАШКЕВИЧ (МIЛIШКЕВИЧ) Валерiан 
Денисович, 1895 р. народження, с. Сутиски 
Тиврiвського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, старший 
конюх радгоспу "Гiрник" № 3. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МIЛЕВСЬКИЙ Антон Iванович, 1890 р. 
народження, с. Кошелiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Тишкiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Змiна життя". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIЛЕВСЬКИЙ Iван Антонович, 1925 р. 
народження, с. Кошелiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Тишкiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Змiна життя". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 9 жовтня 1943 року визнаний соцiально 
небезпечним елементом i засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МIЛЕВСЬКИЙ Франц Йосипович, 1916 р. 
народження, с. Дубiївка Орининського р-ну 
Кам'янець-Подiльської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у смт Родакове 
Слов'яносербського р-ну, кондуктор вантажних 
поїздiв зал.ст. Родакове. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 22 лютого 1938 року засуджений до 8 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIЛIТЦ Гельмут Адольфович, 1909 р. 
народження, м. Лейпциг, Нiмеччина, нiмець, освiта 
середня. Проживав у м. Луганську, слюсар-
iнструментальник з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 31 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МIЛЛЕР Альберт Робертович, 1903 р. 
народження, с. Костянтинiвка Червоноармiйського 
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, 
коваль к-пу "Сталiнський заклик". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 30 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIЛЛЕР Борис Андрiйович, 1910 р. 
народження, с. Вiльшанка Первомайського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта середня. Проживав 
у м. Луганську, iнструктор редакцiї газети 
"Ворошиловградский железнодорожник". 
Арештований 9 липня 1938 року за звинуваченням 
у приналежностi до шпигунської органiзацiї. 26 
листопада 1939 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МIЛЛЕР Вiльгельм Фрiдрiхович, 1901 р. 
народження, к. Тiфенбрун, Днiпропетровська обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Переможне 
Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу iм. Енгельса. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
10 сiчня 1938 року висланий за межi СРСР. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIЛЛЕР Георгiй Миколайович, 1904 р. 
народження, с. Гаврилiвка, Донецька обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
робiтник з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 28 квiтня 1933 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIЛЛЕР Готлiб Готлiбович, 1902 р. 
народження, с. Ольгине Осипенкiвського р-ну 
Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Свердловську, шофер шахти № 14-
17. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 
листопада 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МIЛЛЕР Едгард Якович, 1918 р. 
народження, с. Олександропiлля Попаснянського р-
ну, нiмець, освiта початкова. Проживав в 
Олександропiллi, колгоспник к-пу "Прогрес". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

МIЛЛЕР Едуард Iванович, 1899 р. 
народження, с-ще Валянiвське Ровенькiвської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Ритикове Свердловської мiськради, електрослюсар 
шахти № 3-4 iм. Чубаря. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МIЛЛЕР Едуард Якович, 1917 р. 
народження, к. Новомарiєнталь Старокаранського 
р-ну Донецької обл., нiмець, освiта середня. 
Проживав у м. Мiусинську Краснолуцької 
мiськради, моторист шахти № 160. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 7 
березня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1962 роцi.    

МIЛЛЕР Євген Карлович, 1909 р. 
народження, к. Шенфельд Люксембурзького р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Великий Суходiл Краснодонського р-ну, 
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тракторист к-пу iм. Будьонного. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 16 сiчня 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

МIЛЛЕР Iван Васильович, 1918 р. 
народження, с. Олександропiлля Попаснянського р-
ну, нiмець, освiта початкова. Проживав в 
Олександропiллi, колгоспник к-пу "Прогрес". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МIЛЛЕР Iван Давидович, 1904 р. 
народження, Молдова, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, бухгалтер монтажної 
контори "Будшлях". Особливою "трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 22 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МIЛЛЕР Iван Iванович, 1890 р. народження, 
к. Йосипiвка, Днiпропетровська обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Олександропiлля 
Попаснянського р-ну, садiвник к-пу "Прогрес". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 23 вересня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.    

МIЛЛЕР Iван Iванович, 1906 р. народження, 
м. Єнакiєве Донецької обл., нiмець. Проживав у с. 
Новоселiвка Слов'яносербського р-ну, моторист к-
пу "Комiнтерн". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIЛЛЕР Iван Iванович, 1913 р. народження, 
с. Олександропiлля Попаснянського р-ну, нiмець, 
освiта середня. Проживав у м. Попасна, тесляр 
вагонного депо Попасна. Арештований 17 грудня 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 16 лютого 1934 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МIЛЛЕР Iван Iванович, 1913 р. народження, 
с. Олександропiлля Попаснянського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав в Олександропiллi, 
колгоспник к-пу "Прогрес". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1974 роцi.    

МIЛЛЕР Iван Iванович, 1913 р. народження, 
с. Олександропiлля Попаснянського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м. Попасна, 
вантажник склозаводу. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 22 березня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1974 роцi.    

МIЛЛЕР Iван Йосипович, 1908 р. 
народження, с. Юр'єво Тарського р-ну Омської 
обл., Росiйська Федерацiя, естонець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, начальник 
служби боєпостачання 160 полку вiйськ НКВС. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 27 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

МIЛЛЕР Iван (Йоганн) Фрiдрiхович, 1894 
р. народження, к. Тiфенбрун, Днiпропетровська 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Переможне Лутугинського р-ну, тесляр к-пу iм. 
Димитрова. Постановою Особливої наради при 

НКВС СРСР вiд 10 сiчня 1938 року висланий за 
межi СРСР. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIЛЛЕР Iван Християнович, 1880 р. 
народження, к. Марiєнфельд, Днiпропетровська 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Олександропiлля Попаснянського р-ну, табельник 
к-пу "Прогрес". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 22 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1974 роцi.    

МIЛЛЕР Iван Якович, 1910 р. народження, 
к. Новомарiєнталь Старокаранського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Мiусинську Краснолуцької мiськради, 
робiтник шахти № 160. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 7 березня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

МIЛЛЕР Iван Якович, 1912 р. народження, 
с. Олександропiлля Попаснянського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м. Попасна, слюсар 
зал.ст. Попасна. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 21 лютого 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIЛЛЕР Йосип Iванович, 1900 р. 
народження, к. Мангейм, Одеська обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
начальник вiддiлу постачання "Культбуду". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МIЛЛЕР Карл Iванович, 1892 р. 
народження, к. Йосипiвка, Днiпропетровська обл., 
нiмець, освiта середня. Проживав у с. 
Олександропiлля Попаснянського р-ну, голова к-пу 
"Прогрес". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
23 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

МIЛЛЕР Карл Карлович, 1906 р. 
народження, к. Ясинiвка Люксембурзького р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Успенка Лутугинського р-ну, рахiвник к-пу 
iм. Будьонного. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 12 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1965 роцi.    

МIЛЛЕР Карл Християнович, 1881 р. 
народження, с. Ксенiвка Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-
ну, рахiвник к-пу iм. Будьонного. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 серпня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МIЛЛЕР Лев Йосипович, 1909 р. 
народження, с. Доманiвка, Одеська обл., єврей, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
прибиральник породи шахти № 1-бiс. Донецьким 
обласним судом 11 серпня 1936 року засуджений 
до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

МIЛЛЕР Леонгард Iванович, 1915 р. 
народження, с. Олександропiлля Попаснянського р-
ну, нiмець, освiта початкова. Проживав в 
Олександропiллi, колгоспник к-пу "Прогрес". 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
15 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1974 роцi.    
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МIЛЛЕР Лiдiя Миколаївна, 1910 р. 
народження, кол.х. Будьоннiвка Миколаївської 
сiльради Станично-Луганського р-ну, нiмкеня, 
освiта початкова. Проживала за мiсцем 
народження, колгоспниця к-пу iм. Будьонного. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 
1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1965 роцi.    

МIЛЛЕР Олександр Андрiйович, 1910 р. 
народження, м. Луганськ, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Переможне Лутугинського р-ну, 
завiдуючий сiльським поштовим 
вiддiленням."Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
25 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МIЛЛЕР Олександр Олександрович, 1899 
р. народження, с. Новороманiвка Володарського р-
ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав на кол.х. Цимлянка Бобрикiвської 
сiльради Антрацитiвського р-ну, рахiвник к-пу "13-
а рiчниця Жовтня". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIЛЛЕР Олександр Пилипович, 1890 р. 
народження, с. Безпальцеве Барвiнкiвського р-ну 
Харкiвської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, майстер шахти № 2-4. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МIЛЛЕР Олександр Якович, 1915 р. 
народження, с. Олександропiлля Попаснянського р-
ну, нiмець, освiта початкова. Проживав в 
Олександропiллi, колгоспник к-пу "Прогрес". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

МIЛЛЕР Рудольф Якович, 1914 р. 
народження, к. Новомарiєнталь Старокаранського 
р-ну Донецької обл., нiмець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Мiусинську Краснолуцької 
мiськради, прибиральник породи шахти № 160. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 7 березня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1962 роцi.    

МIЛЛЕР Самiйло Християнович, 1895 р. 
народження, х. Любахiн, Новоград-Волинський р-н 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Тепле Станично-Луганського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Литвинова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIЛЛЕР Теодор Якович, 1914 р. 
народження, с. Баранiвка Горлiвського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Алчевську, токар коксохiмiчного з-ду. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIЛЛЕР Федiр Iванович, 1910 р. 
народження, м. Свердловськ, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у Свердловську, 
електрослюсар шахти № 3-4. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року 

засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIЛЛЕР Фрiдрiх Абрамович, 1918 р. 
народження, с. Олександропiлля Попаснянського р-
ну, нiмець, освiта н/середня. Проживав в 
Олександропiллi, бригадир к-пу "Прогрес". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

МIЛЛЕР Християн Iванович, 1898 р. 
народження, к. Йосипiвка, Днiпропетровська обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Олександропiлля Попаснянського р-ну, колгоспник 
к-пу "Прогрес". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 23 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

МIЛЛЕР Християн Християнович, 1906 р. 
народження, к. Миколаївка, Днiпропетровська обл., 
нiмець. Проживав у м. Попасна, зчiплювач вагонiв 
зал.ст. Попасна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 21 лютого 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIЛЛЕР Християн Якович, 1898 р. 
народження, к. Йосипiвка, Днiпропетровська обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт 
Комишуваха Попаснянського р-ну, нафтороздавач 
зал.ст. Попасна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 26 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIЛЛЕР Якiв Фрiдрiхович, 1891 р. 
народження, с. Баранiвка Горлiвського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Алчевську, комiрник "Доннархарчу". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МIЛЛЕР Якiв Християнович, 1887 р. 
народження, к. Йосипiвка, Днiпропетровська обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Олександропiлля Попаснянського р-ну, колгоспник 
к-пу "Прогрес". Донецьким обласним судом 26 
червня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIЛЛЕР Якiв Якович, 1904 р. народження, 
к. Йосипiвка, Днiпропетровська обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Попасна, вантажник 
зал.ст. Попасна. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 21 лютого 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIЛОВ Iсак Борисович, 1902 р. народження, 
м. Марiуполь Донецької обл., єврей, освiта вища. 
Проживав у м. Краснодонi, викладач навчального 
комбiнату шахти № 2-9. Арештований 28 березня 
1940 року за звинуваченням у шпигунствi, що в 
ходi слiдства не було доведено. 26 грудня 1940 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1940 роцi.    

МIЛЬКЕ Адольф Вiльгельмович, 1882 р. 
народження, к. Новоолександрiвка Баришiвського 
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Курячiвка Маркiвського р-ну, 
колгоспник к-пу "Бiльшовик України". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    
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МIЛЬКЕ Адольф Йоганнович, 1895 р. 
народження, с. Буда-Бобринецька Пулинського р-
ну Київської обл., нiмець, неписьменний. Проживав 
у с. Верхня Покровка Старобiльського р-ну, 
робiтник пiдсобного господарства Старобiльського 
технiкуму механiзацiї. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIЛЬКЕ Альберт Робертович, 1903 р. 
народження, к. Анаполь Новоград-Волинського р-
ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiлолуцьку Новопсковського р-ну, 
столяр-кустар. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 лютого 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МIЛЬКЕ Вiльгельм Августович, 1883 р. 
народження, к. Домброва Володарського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Калiнiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МIЛЬКЕ Карл Йоганнович, 1899 р. 
народження, к. Владин Житомирського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Вiвчарове Троїцького р-ну, селянин-
одноосiбник. Донецьким обласним судом 7 березня 
1937 року засуджений до розстрiлу. 5 квiтня 1937 
року Верховним судом УРСР розстрiл замiнено 10 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МIЛЬКЕ Рейнгольд Вiльгельмович, 1905 р. 
народження, к. Владин Житомирського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Вiвчарове Троїцького р-ну, тесляр к-пу iм. 
Шевченка. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 12 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIЛЬКЕ Фрiдрiх Юлiйович, 1896 р. 
народження, с. Радич Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Кабичiвка Маркiвського р-ну, столяр к-пу "Пам'ять 
Ленiна". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIЛЬКЕ Фрiдрiх Юлiусович, 1905 р. 
народження, с. Пулино-Гута Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Курячiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Бiльшовик України". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIЛЬТНЕР Павло Дмитрович, 1894 р. 
народження, м. Звенигородка Київської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
експедитор техбази комбiнату 
"Ворошиловградвугiлля". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Донецької обл. 17 вересня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МIЛЬЦ Якiв Якович, 1913 р. народження, с. 
Трудове Новоайдарського р-ну, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у Трудовому, тракторист к-пу 
"Ротер Октобер". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 20 травня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МIЛЬШТЕЙН Абрам Натанович, 1906 р. 
народження, с. Красне Жмеринського р-ну 
Вiнницької обл., єврей, освiта вища.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, плановик 
цеху товарiв ширвжитку з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу 18 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. 14 листопада 1938 року 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

МIЛЯЄВ Iпат Андрiйович, 1868 р. 
народження, с. Кам'янка Чернiгiвської обл., 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Городище Перевальського р-ну, не працював. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МIНДЛIН Iсак Петрович, 1884 р. 
народження, Могильовська обл., Бiлорусь, єврей, 
освiта початкова. Проживав у м. Брянка, фотограф 
артiлi "Червоний шахтар". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIНДЮКОВ Олексiй Данилович, 1880 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, слюсар шахти № 17-17-бiс. 
Арештований 25 сiчня 1934 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї, 
що в ходi слiдства не було доведено. 3 червня 1934 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МIНЕВИЧ Юхим Iсайович, 1895 р. 
народження, м. Калiнковичi Мiнської обл., 
Бiлорусь, єврей, освiта вища. Проживав у м. 
Мiусинську Краснолуцької мiськради, викладач 
Штерiвського енерготехнiкуму. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

МIНЄЄВ Микола Iванович, 1917 р. 
народження, м. Горький, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Алчевську, 
старший електрик металургiйного з-ду iм. 
Ворошилова. Луганським обласним судом 15 сiчня 
1958 року засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МIНIН Василь Iванович, 1897 р. 
народження, с. Сиротине Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у кол.с. 
Гарасимiвка Троїцького р-ну, рахiвник 6-ї дiльницi 
залiзничної магiстралi Москва-Донбас. 
Репресований двiчi. Арештований 10 грудня 1932 
року за звинуваченням у пiдривнiй роботi проти 
радянської влади. 5 травня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Луганським обласним судом 16 
листопада 1951 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 
i 1963 роках. 

МIНIН Максим Онисимович, 1908 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Фащiвцi, 
робiтник зал.ст. Фащiвка. Арештований 6 
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листопада 1943 року за звинуваченням у наклепах 
на адресу партiї i уряду. 11 сiчня 1944 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МIНIХ Густав Адольфович, 1892 р. 
народження, к. Клiненфельд, Херсонська обл., 
нiмець, освiта середня. Проживав у м. 
Олександрiвську Артемiвської райради м. 
Луганська, табельник депо Луганськ. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 16 квiтня 1933 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIНКЕВИЧ-ДЕНИСЕНКО Сергiй 
Андрiйович, 1897 р. народження, с. Горобiївка 
Срiбнянського р-ну Чернiгiвської обл., українець, 
освiта вища. Проживав у м. Старобiльську, 
заступник директора Старобiльського зернотресту. 
Репресований двiчi. Київським обласним судом 7 
серпня 1935 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Постановою Особливої наради при МДБ 
СРСР від 2 квiтня 1952 року висланий за межі 
України. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

МIНОСЬЯН (МIНОСЬЯНЦ) Сергiй 
Петрович, 1892 р. народження, Туреччина, вiрмен, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
майстер мiськхлiбозаводу. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МIНУЛIН Володимир Андрiйович, 1931 р. 
народження, м. Стаханов, татарин, освiта 
початкова. Проживав у Стахановi, учень 4 класу 
СШ № 62. Арештований 10 березня 1943 року за 
пiдозрою у спiвробiтництвi з агентурою нiмецької 
розвiдки. 3 квiтня 1943 року справу припинено за 
вiком пiдслiдного, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МIНХ Ернст Iванович, 1908 р. народження, 
с. Новомихайлiвка Апостольського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, помiчник майстра 
пекарнi № 1. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
4 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МIНЦБЕРГ Бенiамiн Кубович, 1921 р. 
народження, Польща, єврей. Проживав у м. 
Стахановi, робiтник шахти № 3-3-бiс. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 18 жовтня 1940 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIНЧЕНКО Iван Володимирович, 1902 р. 
народження, смт Селезнiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, нормувальник тресту "Коксобуд". 
Арештований 12 сiчня 1933 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 20 травня 1933 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МIНЧЕНКО Максим Iванович, 1899 р. 
народження, с. Уланове Глухiвського р-ну 
Сумської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Зоринську Перевальського р-ну, 
робiтник 619-ї дiльницi держуправлiння шосейних 
шляхiв. Арештований 12 червня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 

з воєнним станом етапований углиб країни, де 
пiзнiше не виявлений. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

МIНЧЕНКОВ Олексiй Дмитрович, 1905 р. 
народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Чугинцi, тесляр к-пу "Ударник". Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 1 липня 1933 року 
ухвалено постанову про висланння за межi України 
умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIНЧУК Федiр Михайлович, 1924 р. 
народження, с. Плахо-Петрiвка Бiлокуракинського 
р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськово-
службовець, рядовий роти зв'язку. Вiйськовим 
трибуналом 35 стрiлецької дивiзiї 16 травня 1944 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МIНЯЙЛО Митрофан Трохимович, 1900 р. 
народження, с. Бiрки Зiнькiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Зоринську Перевальського р-ну, 
робiтник шахти "Никанор". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МIОКОВ Микола Степанович, 1913 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Первомайську, вибiйник шахти "Сокологорiвка". 
Вiйськовим трибуналом 13 армiї 25 жовтня 1942 
року засуджений до 15 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МIОКОВА-ГРИГОРЕНКО Фекла 
Макарiвна, 1912 р. народження, с. Чмирiвка 
Старобiльського р-ну, українка, освiта початкова. 
Проживала на кол.х. Артема, Старобiльський р-н, 
колгоспниця к-пу iм. Артема. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 
8 липня 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

МIОКОВИЧ Олексiй Миколайович, 1889 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. 
Проживав у Луганську, столяр фабрики 
облздороввiддiлу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIРЕР В'ячеслав Iванович, 1887 р. 
народження, м. Золотоноша Полтавської обл., 
єврей, освiта вища. Проживав у м. Старобiльську, 
лiкар. Арештований 31 березня 1923 року за 
звинуваченням у приналежностi до партiї 
меншовикiв. 15 квiтня 1924 року справу припинено 
за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до 
суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

МIРОШНИК Авксентiй Якович, 1888 р. 
народження, смт Рогань Харкiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, роз'їзний поштовий 
працiвник. Арештований 19 липня 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 31 серпня 
1935 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1935 роцi.    

МIРОШНИК Андрiй Павлович, 1892 р. 
народження, с. Данилiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Данилiвцi, 
не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
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Харкiвської обл. 27 березня 1943 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

МIРОШНИК Василь Данилович, 1925 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Репатрiант з 
англiйської зони окупацiї Нiмеччини. Вiйськовим 
трибуналом 7 армiї 20 листопада 1946 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МIРОШНИК Василь Олександрович, 1915 
р. народження, с. Шелестiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
командир вiддiлення 988 стрiлецького полку. 
Вiйськовим трибуналом 24 стрiлецької дивiзiї 29 
грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МIРОШНИК Максим Васильович, 1901 р. 
народження, с. Данилiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у Данилiвцi, 
ветфельдшер Новоолександрiвського конезаводу № 
64. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1969 роцi.    

МIРОШНИК Никифор Калинович, 1886 
(1878) р. народження, с. Великоцьк Мiловського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Великоцьку, селянин-одноосiбник. Постановою 
Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 11 
лютого 1932 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIРОШНИК Олексiй Степанович, 1910 р. 
народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Великоцьку, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 11 лютого 1932 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIРОШНИК Парасковiя Тихонiвна, 1911 
р. народження, с. Данилiвка Бiловодського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Данилiвцi, 
колгоспниця к-пу "Червона зоря". Арештована 23 
сiчня 1942 року за звинуваченням у наклепах на 
Червону Армiю. 7 квiтня 1942 року виправдана 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу вiйськової частини 1080, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1942 роцi.    

МIРОШНИК Степан Савелiйович, 1899 р. 
народження, с. Данилiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Данилiвцi, 
робiтник конезаводу № 63 iм. Постишева. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МIРОШНИК Федiр Степанович, 1903 р. 
народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Великоцьку, селянин-одноосiбник. Арештований 
23 сiчня 1931 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
20 жовтня 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

МIРОШНИКОВ Антон Андрiйович, 1900 р. 
народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 

Трембачевому, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 23 сiчня 1933 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МIРОШНИКОВ Iван Антонович, 1892 р. 
народження, с. Нiкiтовка Нiкiтовського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
бухгалтер мiського вузла зв'язку. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

МIРОШНИКОВ Iван Павлович, 1911 р. 
народження, с. Чистопольє Шахтинського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Верхнiй 
Нагольчик Антрацитiвської мiськради, помiчник 
фотографа. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 19 грудня 1933 року засуджений до 4 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIРОШНИКОВ Iван Тимофiйович, 1911 р. 
народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
командир ланки кавалерiйського ескадрону 2 
кавалерiйської дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 15 
стрiлецького корпусу 4 серпня 1935 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

МIРОШНИКОВ Юхим Прокопович, 1896 
р. народження, с. Донцiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Донцiвцi, 
ветсанiтар к-пу "2-а п'ятирiчка". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МIРОШНИКОВА Нiна Никифорiвна, 1921 
р. народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну, 
українка, освiта середня. Проживала в с. Провалля 
Свердловської мiськради, вчителька школи при 
конезаводi iм. Ворошилова. Арештована 30 квiтня 
1943 року за звинуваченням в антирадянських 
висловлюваннях. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 19 сiчня 1944 року мiрою покарання 
визначено строк попереднього ув'язнення. 
Реабiлiтована у 1993 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Антон Самiйлович, 
1888 р. народження, с. Новобiла Новопсковського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новобiлiй, тесляр к-пу iм. Сталiна. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Василь Iванович, 1886 
р. народження, с. Городище, Київська обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Хрустальне Краснолуцької мiськради, селянин-
одноосiбник. Арештований 18 жовтня 1930 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. Рiшення у справi 
немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Василь Пилипович, 
1895 р. народження, с. Туркiвка Прилуцького р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Михайлiвка Ровенькiвської 
мiськради, не працював. Арештований 13 березня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 
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нiмецьким окупантам. 23 травня 1944 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл.  Реабiлiтований у 1944 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Ганна Петрiвна, 1902 р. 
народження, с. Стодульцi Жмеринського р-ну 
Вiнницької обл., українка, освiта середня. 
Проживала в смт Новоайдар, секретар-друкарка 
контори „Райзаготхудоби”. Арештована 11 червня 
1943 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 23 серпня 1943 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Григорiй Архипович, 
1893 р. народження, с. Єфремовка Таганрозького р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Новоганнiвка Краснодонського р-ну, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 
березня 1930 року висланий на 3 р. за межi 
України. 13 грудня 1937 року "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1967 i 1966 роках. 

МIРОШНИЧЕНКО Григорiй Iванович, 
1873 р. народження, смт Калинове Попаснянського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Калиновому, селянин-одноосiбник. Арештований 
23 жовтня 1930 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 28 червня 1931 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Григорiй Михайлович, 
1907 р. народження, с. Пархоменко 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-
ну, голова к-пу iм. Артема. Арештований 10 серпня 
1938 року за звинуваченням у шкiдництвi i 
диверсiї. 25 червня 1939 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Григорiй Петрович, 
1918 р. народження, с. Сокiльники 
Слов'яносербського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сокiльниках, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 5 квiтня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Данило Григорович, 
1895 р. народження, с. Буда-Орлiвець 
Городищенського р-ну Черкаської обл., українець, 
неписьменний. Проживав у смт Ящикове 
Перевальського р-ну, запальник шахти № 9. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.       

МIРОШНИЧЕНКО Захар Григорович, 
1903 р. народження, с. Царiвка Новоайдарського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Царiвцi, колгоспник к-пу iм. Сазонова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 20 серпня 1934 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Iван Абрамович, 1895 
р. народження, с. Новоганнiвка Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Успенка Лутугинського р-ну, муляр будконтори 

Лутугинського чавуноливарного з-ду. 
Репресований двiчi. Постановою Судової "трiйки" 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 листопада 1931 року 
висланий на 3 р. за межi України. 4 листопада 1937 
року  "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований в обох 
справах у 1989 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Iван Васильович, 1896 
р. народження, смт Княгинiвка Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Княгинiвцi, не працював. Арештований 12 вересня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 29 липня 1944 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Iван Васильович, 1912 
р. народження, смт Бокове-Платове 
Антрацитiвської мiськради, українець, освiта 
н/вища. Проживав у м. Красний Луч, викладач 
технiчних курсiв при рудоремонтному з-дi. 
Репресований двiчi. Донецьким обласним судом 27-
29 червня 1936 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Постановою Особливої наради 
при МДБ СРСР вiд 22 лютого 1950 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований вiдповiдно у 1959 i 
1960 роках. 

МIРОШНИЧЕНКО Iван Гаврилович, 1911 
р. народження, смт Краснорiченське Кремiнського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Краснорiченському, слюсар цеху № 18 
Рубiжанського хiмкомбiнату. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 11 квiтня 1942 року засуджений 
до 7 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Iван Григорович, 1906 
р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Без певного мiсця 
проживання i роботи. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 7 березня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Iван Дем'янович, 1899 
р. народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, десятник шахти iм. Войкова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Iван Iванович, 1872 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калиновому, селянин-одноосiбник. Арештований 
23 жовтня 1930 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 28 червня 1931 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Iван Никифорович, 
1894 р. народження, с. Пархоменко 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу 
iм. Пархоменка. Репресований двiчi. Арештований 
3 сiчня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 28 лютого 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. 2 лютого 1937 року 
Донецьким обласним судом засуджений до 5 р. 
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позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 
i 1993 роках.   

МIРОШНИЧЕНКО Iван Олексiйович, 1912 
р. народження, м. Привiлля Лисичанської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Привiллi, слюсар шахти iм. Артема. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 11 вересня 1943 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Iван Оникiйович, 1905 
р. народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
н/середня. Проживав у м. Антрацитi, робiтник 
шахти № 8-9. Репресований двiчi. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 19 лютого 1930 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 грудня 
1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 i 1960 роках. 

МIРОШНИЧЕНКО Iван Трохимович, 1884 
р. народження, с. Новострiльцiвка Мiловського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новострiльцiвцi, мiрошник млина. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 31 
сiчня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Iван Федотович, 1911 
р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
командир вiддiлення бойового постачання 
артбатареї 714 стрiлецького полку 395 стрiлецької 
дивiзiї. Арештований 2 грудня 1941 року за 
звинуваченням у спробi переходу на бiк ворога. 26 
грудня 1941 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Iларiон Дем'янович, 
1905 р. народження, смт Вовчоярiвка 
Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Вовчоярiвцi, слюсар Лисичанського з-
ду "Склобуд". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Iлля Денисович, 1894 
р. народження, с. Вовкодаєве Новоайдарського р-
ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 1010 полку. 
Вiйськовим трибуналом 266 стрiлецької дивiзiї 19 
червня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Iлля Iванович, 1895 р. 
народження, м. Брянка, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Вахрушеве 
Краснолуцької мiськради, робiтник шахти № 12. 
Арештований 8 червня 1933 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 3 березня 1934 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Кирило Павлович, 
1904 р. народження, с. Павлiвка Бiлокуракинського 
р-ну, українець, освiта середня. Проживав у 
Павлiвцi, завiдуючий механiчною майстернею 
Павлiвської МТС. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 13 червня 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1967 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Марiя Дмитрiвна, 1895 
р. народження, с. Шовкова Протока Лутугинського 
р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в с. 
Круглик Лутугинського р-ну, домогосподарка. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 жовтня 
1943 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Марiя Лаврентiївна, 
1912 р. народження, с. Лиман Старобiльського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала у 
Лиманi, подавальниця в їдальнi. Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 26-27 березня 1936 
року засуджена до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1989 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Микита Петрович, 
1910 р. народження, смт Георгiївка Лутугинського 
р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 152 стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 50 стрiлецької 
дивiзiї 7 вересня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Микола Єгорович, 
1903 р. народження, с. Новоiванiвка 
Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Новоiванiвцi, не працював. 
Арештований 21 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 недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Микола 
Спиридонович, 1900 р. народження, смт Успенка 
Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 961 стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 273 стрiлецької 
дивiзiї 27 грудня 1942 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Михайло Семенович, 
1904 р. народження, с. Малоiванiвка 
Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Малоiванiвцi, вибiйник шахти 
"Московська вуглерозвiдка". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 12 
вересня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Мотрона Iванiвна, 
1897 р. народження, смт Михайлiвка 
Ровенькiвської мiськради, українка, неписьменна. 
Проживала в Михайлiвцi, домогосподарка. 
Арештована 13 березня 1943 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 23 травня 
1944 року виправдана Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл.  Реабiлiтована у 1944 
роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Мусiй Андрiйович, 
1907 р. народження, с. Бараникiвка Бiловодського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бараникiвцi, колгоспник к-пу iм. Чкалова. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 4 серпня 1943 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Мусiй Михайлович, 
1894 р. народження, с. Ковпаки Новоайдарського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Ковпаках, колгоспник к-пу "Червоний партизан". 
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Арештований 15 сiчня 1942 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 11 червня 1942 року 
справу припинено за малозначнiстю, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Олександр Абрамович, 
1899 р. народження, с. Новоганнiвка 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Новоганнiвцi, бригадир к-пу 
"Свiтанок". Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 23 листопада 1931 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Олександр 
Тимофiйович, 1901 р. народження, с. Сухорабiвка 
Решетилiвського р-ну Полтавської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Грушове 
Краснолуцької мiськради, електрозварник шахти № 
152. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Олена Євстафiївна, 
1904 р. народження, смт Петрiвка Станично-
Луганського р-ну, українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Луганську, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 7 березня 1945 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1957 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Олена Лук'янiвна, 
1928 р. народження, м. Луганськ, українка, освiта 
початкова. Без певного мiсця проживання i занять. 
Луганським обласним судом 25 квiтня 1950 року 
засуджена до 25 р. позбавлення волi. 7 грудня 1954 
року Верховним судом УРСР мiру покарання 
знижено до 10 р. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Павло Вiкторович, 
1896 р. народження, х. Благодатний, Петрiвський р-
н Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Лиман Старобiльського р-ну, 
робiтник Лиманського ветеринарного учбового 
господарства. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Петро Iванович, 1880 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Красному Кутi, завiдуючий вiддiленням 
Краснокутського сiльпо. Арештований 1 грудня 
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 3 травня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Петро Оврамович, 
1907 р. народження, с. Новоганнiвка 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Новоганнiвцi, робiтник артiлi 
"Свiтанок". Постановою Судової "трiйки" при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 листопада 1931 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Петро Савелiйович, 
1875 р. народження, смт Георгiївка Лутугинського 
р-ну, українець, неписьменний. Проживав у 
Георгiївцi, не працював. Арештований 21 вересня 
1937 року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй 
агiтацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 
1995 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Прокiп Панасович, 
1906 р. народження, смт Вовчоярiвка 
Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Вовчоярiвцi, слюсар зал.ст. Лоскутiвка. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1956 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Семен Павлович, 1885 
р. народження, кол.с. Кiрова Кононiвської сiльради 
Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Новострiльцiвка Мiловського р-ну, 
тесляр конезаводу № 60. Вiйськовим трибуналом 
195 стрiлецької дивiзiї 10 сiчня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Семен Сергiйович, 
1902 р. народження, кол.с. Новодеркул 
Данилiвської сiльради Бiловодського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав за мiсцем 
народження, рахiвник Деркульського конезаводу. 
Арештований 9 лютого 1930 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 12 березня 1930 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1930 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Трохим Терентiйович, 
1894 р. народження, с. Великий Янисоль 
Великоянисольського р-ну Донецької обл., 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Талове 
Краснодонського р-ну, стволовий шахти № 12. 
Арештований 11 липня 1938 року за звинуваченням 
у пiдривнiй дiяльностi на шахтi. 13 березня 1939 
року звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Федiр Тихонович, 1894 
р. народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Михайлiвка Троїцького р-ну, швець промислової 
артiлi. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 11 липня 1942 року засуджений до 
7 р. позбавлення волi. 12 червня 1945 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Українського 
фронту вирок скасовано, справу направлено на 
нове розслiдування. 4 червня 1946 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС 
Луганської обл. Реабiлiтований у 1946 роцi.  

МIРОШНИЧЕНКО Юхим Якович, 1894 р. 
народження, м. Кiровськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кiровську, завiдуючий 
їдальнею радгоспу "Голубiвський". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Якiв Григорович, 1915 
р. народження, м. Привiлля Лисичанської 
мiськради, українець, освiта н/середня. Проживав у 
Привiллi, робiтник шахти "Кремiнна". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Харкiвської обл. 29 
червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МIРОШНИЧЕНКО Якiв Маркович, 1904 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi, 
гiрничий майстер шахти Наркомату шляхiв. 
Арештований 14 липня 1942 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 26 вересня 1942 року 
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справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МIСАЛЬ Iван Iванович, 1902 р. 
народження, к. Рогiвка Володарського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Молотова. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIСАЛЬ Федiр Iванович, 1901 р. 
народження, к. Рогiвка Володарського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта н/середня. Проживав 
у с. Боровеньки Кремiнського р-ну, тесляр к-пу iм. 
Комiнтерну. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIСМЕР Вiлiнбальд Антонович, 1906 р. 
народження, с. Тернички, Одеська обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м. Зоринську 
Перевальського р-ну, вантажник шахти "Никанор". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1967 роцi.    

МIТЕЛЬШТЕДТ Бертольд Михайлович, 
1908 р. народження, с. Бобрик Коростишiвського р-
ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Ниркове Попаснянського р-ну, 
машинiст електростанцiї зал.ст. Ниркове. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 21 лютого 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 1 квiтня 
1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.   

МIТЕЛЬШТЕТ (МIТЕЛЬШТЕЙТ) Рiхард 
Густавович, 1902 р. народження, с. Лада 
Мархлевського р-ну Київської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Лизине 
Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу "Рада". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МIТIРЕВ Федiр Iванович, 1886 р. 
народження, с. Здоровець Лiвенського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Лотикове 
Слов'яносербського р-ну, складач поїздiв зал.ст. 
Слов'яносербськ. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 9 жовтня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

МIТУСОВ Володимир Дмитрович, 1910 р. 
народження, с. Архангельське Становлянського р-
ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, 
пожежник пожежної команди тресту 
"Боковоантрацит". Особливою "трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МIХАЙЛIДIС Iван Григорович, 1877 р. 
народження, Туреччина, грек, неписьменний. 
Проживав у м. Свердловську, робiтник шахти iм. 
Володарського. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 9 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МIХАЙЛIДIС Павло Григорович, 1893 р. 
народження, Туреччина, грек, освiта середня. 
Проживав у м. Краснодонi, начальник дiльницi 

шахти iм. Енгельса. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 19 жовтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1955 роцi.    

МIХАЛЕЦЬ Iван Андрiйович, 1873 р. 
народження, с. Мацькiвцi Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у кол.с. Богомолiвка Новоолександрiвської 
сiльради Троїцького р-ну, сторож к-пу iм. Чубаря. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 20 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

МIХАЛЕЦЬ Iван Iванович, 1910 р. 
народження, с. Мацькiвцi Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у кол.с. Богомолiвка Новоолександрiвської 
сiльради Троїцького р-ну, облiковець тракторної 
бригади к-пу iм. Чубаря. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МIХАЛЕЦЬ Йосип Йосипович, 1890 р. 
народження, с. Мацькiвцi Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Покровське Троїцького р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Сталiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МIХАЛЕЦЬ (МIХАЙЛЕЦЬ) Михайло 
Йосипович, 1895 р. народження, с. Мацькiвцi 
Проскурiвського р-ну Вiнницької обл., поляк, 
освiта початкова. Проживав у кол.с. Богомолiвка 
Новоолександрiвської сiльради Троїцького р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Чубаря. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 20 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1969 
роцi.    

МIХАЛЬСЬКИЙ Борис Лаврентiйович, 
1901 р. народження, с. Квасилiв Перший 
Рiвненського р-ну Рiвненської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у м. Антрацитi, прибиральник 
породи шахти № 3-4. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 4 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МIХАЛЬСЬКИЙ Бронiслав Йосипович, 
1908 р. народження, смт Городок Городоцького р-
ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Сватове, колгоспник к-пу 
"Перемога". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
16 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МIХЕЛIС Леонiд Iванович, 1910 р. 
народження, с. Зарожне Чугуївського р-ну 
Харкiвської обл., росiянин, освiта н/вища.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, 
пенсiонер. Луганським обласним судом 25 сiчня 
1958 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МIХЕЛЬ Iван Iванович, 1882 р. народження, 
с. Новомиколаївка, Запорiзька обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник 
лiжкової фабрики. Репресований двiчi. "Трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого 1934 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 20 грудня 
1937 року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
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засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIХЛЕВИЧ Сiмко Абрамович, 1917 р. 
народження, Польща, єврей, освiта н/середня. 
Проживав у м. Красний Луч, кравець артiлi 
"Червоний кравець". Луганським обласним судом 
26 липня 1941 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МIХНО Iван Миколайович, 1898 р. 
народження, с. Новодмитрiвка Iзюмського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi радгоспу "Пiвнiчдондрес", 
Попаснянський р-н, механiк радгоспу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

МIХНО Серафима Семенiвна, 1898 р. 
народження, с. Вiрнопiлля Iзюмського р-ну 
Харкiвської обл., українка, неписьменна. 
Проживала в м. Лисичанську, домогосподарка. 
Арештована 24 грудня 1941 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 14 сiчня 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МIХНОВ Олексiй Григорович, 1896 р. 
народження, с. Ситниково, Воронезька обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м. Алчевську, викладач математики 
робiтфаку при металургiйному з-дi iм. Ворошилова. 
Арештований 17 жовтня 1937 року за 
звинуваченням у приналежностi до шпигунсько-
диверсiйної органiзацiї. 25 лютого 1938 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МIХУШКIНА Роза Олексiївна, 1927 р. 
народження, м. Артемiвськ Перевальського р-ну, 
українка, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 565 винищувального авiаполку. 
Арештована 5 липня 1945 року за звинуваченням у 
спiвробiтництвi з агентурою нiмецької розвiдки. 27 
серпня 1945 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiтована у 1994 
роцi.    

МIЦКЕВИЧ Вацлав Вiкторович, 1898 р. 
народження, м. Кобрiн Кобрiнського р-ну 
Брестської обл., Бiлорусь, поляк, освiта середня. 
Проживав у м. Кiровську, керiвник групи вiддiлу 
постачання тресту "Кiроввугiлля". Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

МIЦКЕВИЧ Георгiй Фадейович, 1913 р. 
народження, с. Ковалiвщина Ушацького р-ну 
Вiтебської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта 
початкова. Проживав у м. Алчевську, вахтер з-ду 
iм. Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МIЦКЕВИЧ Євген Вiкторович, 1908 р. 
народження, м. Гiрське Первомайської мiськради, 
поляк, освiта початкова. Проживав у Гiрському, 
робiтник шахти № 1-2 "Гiрська". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

МIШИН Василь Iванович, 1885 р. 
народження, с. Оберець Iзмалковського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
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 1962 
роцi.    

МIШИН Никифор Семенович, 1878 р. 
народження, с. Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Без певного мiсця 
проживання, не працював. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 22 травня 1933 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МIШКО (МIШКОВ) Iван Олександрович, 
1899 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Петровське Краснолуцької мiськради, модельник з-
ду № 59. Арештований 20 квiтня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 грудня 
1938 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1938 роцi.  

МIШКО Любов Олександрiвна, 1916 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в смт 
Штерiвка Краснолуцької мiськради, 
домогосподарка. Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 27 жовтня 1945 року як член 
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини вислана за межi України. 
Реабiлiтована у 1990 роцi.   

МIЩЕНКО Андрiй Юхимович, 1904 р. 
народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Перебував у 
спецтаборi НКВС СРСР. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 2 вересня 1944 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

МIЩЕНКО (КАРПЕЦЬ) Андрiй Якович, 
1878 (1880) р. народження, с. Остапiвка 
Лубенського р-ну Харкiвської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
городник учбового господарства сiльгоспiнституту. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIЩЕНКО Арсентiй Трохимович, 1904 р. 
народження, с. Агафоновка Пiтерського р-ну 
Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Перевальську, 
директор шахтоуправлiння об'єднання 
"М'ясомолпостач". Луганським обласним судом 31 
травня 1949 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МIЩЕНКО Василиса Тимофiївна, 1904 р. 
народження, м. Сватове, українка, освiта початкова. 
Проживала в Сватовому, не працювала. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 18 
вересня 1944 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

МIЩЕНКО Василь Євграфович, 1911 р. 
народження, с. Первомайськ Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Первомайську, тракторист радгоспу "Сватiвський". 
Арештований 16 лютого 1933 року за 
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звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 6 травня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МIЩЕНКО Григорiй Федорович, 1910 р. 
народження, с. Новоолександрiвка Бiловодського р-
ну, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 209 стрiлецького 
полку 96 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим 
трибуналом Армавiрського гарнiзону, Росiйська 
Федерацiя, 6 червня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МIЩЕНКО Денис Кузьмич, 1909 р. 
народження, с. Новоспасiвка Матвєєво-
Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, українець. Проживав у м. Антрацитi, 
шофер станцiї швидкої допомоги. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МIЩЕНКО Iван Сергiйович, 1889 р. 
народження, м. Люботин Харкiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Попасна, помiчник начальника 
зал.ст. Попасна. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 11 грудня 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

МIЩЕНКО Йосип Олексiйович, 1909 р. 
народження, х. Димитрiвка, Куйбишевський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве 
Краснолуцької мiськради, шофер тресту 
"Боковоантрацит". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIЩЕНКО Костянтин Севастянович, 1900 
р. народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Калинiвське 
Бiлокуракинського р-ну, грабар 10-ї буддiльницi 
залiзничної магiстралi Москва-Донбас. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIЩЕНКО Марiя Степанiвна, 1898 р. 
народження, с. Первомайськ Сватiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Первомайську, колгоспниця к-пу iм. Шевченка. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 6 армiї 27 
лютого 1942 року засуджена до 6 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.    

МIЩЕНКО Микола Семенович, 1896 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Чорнухиному, оглядач вагонiв депо Чорнухине. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

МIЩЕНКО-ГРЕЧИШКIН Микола 
Федорович (Володимирович), 1910 р. 
народження, с. Гречишкине Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, електрик шахти iм. Титова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 

року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МIЩЕНКО Онуфрiй Варфоломiйович, 
1895 р. народження, с. Головлi Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Медвежанка Свердловської 
мiськради, колгоспник к-пу "Пролетарська праця". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.    

МIЩЕНКО Тихiн Iллiч, 1896 р. народження, 
с-ще Миколаївка Попаснянського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Миколаївцi, возiй 
госпчастини Попаснянського вагоноремонтного з-
ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 21 жовтня 1937 року. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

МIЩЕНКО Уляна Григорiвна, 1919 р. 
народження, х. Дмитрiвка, Березнянський р-н 
Чернiгiвської обл., українка, освiта середня. 
Проживала в с. Сичiвка Маркiвського р-ну, 
вчителька початкової школи. Арештована 1 червня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам, що в ходi слiдства не було 
доведено. 30 серпня 1943 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МIЩЕНКО Федiр Iванович, 1897 р. 
народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижнiй Дуванцi, колгоспник к-пу "Промiнь". 
Арештований 19 травня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам, що в ходi слiдства не було доведено. 2 
серпня 1943 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МIЩЕНКО Харитон Петрович, 1890 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Дебальцеве Донецької обл., помiчник машинiста 
депо Дебальцеве. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОВА Григорiй Калинович, 1864 р. 
народження, с. Петровеньки Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Петровеньках, селянин-одноосiбник. Арештований 
27 лютого 1930 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 26 березня 1930 року 
виправданий Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

МОВА Дмитро Єгорович, 1904 р. 
народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Брусiвцi, 
колгоспник к-пу "Серп i Молот". Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 30 
квiтня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОВА Кирсан Єлисейович, 1888 р. 
народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Брусiвцi, 
колгоспник к-пу "Серп i Молот". Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 30 квiтня 1933 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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МОВА Леонтiй Єлисейович, 1895 р. 
народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Брусiвцi, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 30 квiтня 1933 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МОВА Павло Григорович, 1904 р. 
народження, с. Петровеньки Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Петровеньках, тесляр зал.ст. Сентянiвка. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 26 березня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МОВА Юхим Омелянович, 1890 р. 
народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
робiтник шахти № 1-бiс "Криворiжжя". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МОВЛЯН Василь Титович, 1886 р. 
народження, с. Шумани Ріпкинського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Барикине Сватiвського р-ну, 
колгоспник к-пу "Червоний прапор". 15 червня 
1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу вiйськової частини 1080  засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

МОВЧАН Артем Єлисейович, 1890 р. 
народження, с. Водяне Божедарiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, колiйний 
обхiдник зал.ст. Луганськ. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 
травня 1938 року. Реабiлiтований у 1973 роцi.    

МОВЧАН Феофан Гордiйович, 1906 р. 
народження, с. Новоолександрiвка, 
Днiпропетровська обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, голова Орiхiвської 
сiльради Лутугинського р-ну. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 9 травня 1938 року засуджений 
до розстрiлу.  Реабiлiтований у 1963 роцi.    

МОВЧАН Юхим Данилович, 1889 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 20 сiчня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30 
березня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МОГИЛА Йосип Прокопович, 1872 р. 
народження, с. Пантюхине Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Пантюхиному, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. 15 грудня 1933 року арештований за 
звинуваченням в антирадянській агiтацiї. 29 грудня 
1933 року справу припинено за малозначнiстю, з-
пiд варти звiльнений. 10 травня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу вiйськової частини 1080 засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1933 
i 1994 роках.   

МОГИЛА Олексiй Гаврилович, 1906 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Свiтле 
Старобiльського р-ну, чорнороб зернорадгоспу iм. 
Ворошилова. Особливою нарадою  при НКВС 
СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОГИЛА Олексiй Тихонович, 1906 р. 
народження, с. Варварiвка Долинського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Старобiльську, без 
певного мiсця роботи. Донецьким обласним судом 
15 грудня 1937 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МОГИЛЕНКО Iларiон Iсайович, 1893 р. 
народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Теплому, 
тесляр пункту "Заготзерно". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МОГИЛIН Яким Васильович, 1888 (1902) р. 
народження, х. Далютiн, Волошинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Гiрське 
Первомайської мiськради, служитель релiгiйного 
культу. Вiйськовим трибуналом Київського 
вiйськового округу 14 квiтня 1953 року засуджений 
до 25 р. позбавлення волi. Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР 21 липня 1956 року строк 
покарання знижено до 7 р. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

МОГИЛКIН Макар Никанорович, 1897 р. 
народження, с. Глотiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Миколаївка Попаснянського 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.    

МОГИЛОВ Кирило Iванович, 1891 р. 
народження, с. Титарiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Лозовiвка Старобiльського р-ну, тесляр к-пу "Нове 
життя". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 5 вересня 1943 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МОГИЛЬНА Марiя Iванiвна, 1920 р. 
народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, 
українка, освiта н/середня. Проживала в м. 
Зоринську Перевальського р-ну, медсестра 
медпункту шахти "Никанор". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 26 сiчня 
1944 року засуджена до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1956 роцi.    

МОГИЛЬНИЙ Андрiй Семенович, 1906 р. 
народження, м. Харбiн, Китай, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Старобiльську, 
начальник земвiддiлу райвиконкому. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 22 
жовтня 1938 року засуджений до 20 р. позбавлення 
волi. 1 вересня 1954 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу 
направлено на нове розслiдування. 24 березня 1955 
року справу припинено за недоведенiстю 
протиправних дiй, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  
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МОГИЛЬНИЙ Микола Iванович, 1916 р. 
народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Зоринську Перевальського р-ну, десятник служби 
руху шахти "Никанор". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 22 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МОГИЛЬНИЙ Олексiй Якимович, 1911 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, неписьменний. Вiйськовослужбовець, 
рядовий саперного взводу 910 стрiлецької дивiзiї. 
Арештований 30 квiтня 1943 року за 
звинуваченням у намiрi перейти на бiк ворога. 25 
травня 1943 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МОГИЛЬНИЙ Юхим Семенович, 1902 р. 
народження, смт Новопсков, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий. 
Вiйськовим трибуналом 244 стрiлецької дивiзiї 5 
червня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МОГИЛЬНИКОВ Вiктор Iванович, 1904 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
н/вища. Проживав у м. Рубiжне, старший виконроб 
тресту "Пiвденелектромонтаж". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 19 серпня 
1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1991 роцi.    

МОГИЛЬНИКОВ Володимир Iванович, 
1901 р. народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
середня. Проживав у Луганську, технiк-механiк 
паровозного депо Родакове. Арештований 3 липня 
1938 року за звинуваченням в антирадянськiй 
дiяльностi. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
17 листопада 1939 року мiрою покарання визначено 
строк попереднього ув'язнення, з-пiд варти 
звiльнений.  Реабiлiтований у 1961 роцi.   

МОГИЛЬНИКОВ Микола Антонович, 1916 
р. народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-
ну, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, командир вiддiлення. 
Вiйськовим трибуналом 106 окремої стрiлецької 
бригади 13 грудня 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. 15 сiчня 1943 року Вiйськовим 
трибуналом Воронезького фронту мiру покарання 
знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МОГИЛЬНИКОВ Сергiй Федорович, 1905 
р. народження, м. Лисичанськ, росiянин, освiта 
вища. Проживав у м. Перевальську, начальник 
вiддiлу експлуатацiї тресту "Ворошиловвугiлля". 
Арештований 28 сiчня 1944 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 9 липня 1944 
року виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл.  Реабiлiтований у 1944 роцi.    

МОГИЛЬНИКОВА Євдокiя Сергiївна, 1900 
р. народження, м. Луганськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в Луганську, 
домогосподарка. Арештована 20 жовтня 1937 року 
як дружина репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МОДЕЛЬСЬКИЙ Мартьян Петрович, 1904 
р. народження, с. Капустянка Савранського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 

Проживав у м. Кремiнна, завiдуючий фотографiєю 
№ 17 "Укрфото". Вiйськовим трибуналом 
Московського вiйськового округу, Росiйська 
Федерацiя, 22 вересня 1943 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1964 роцi.    

МОЖАЄВ Андрiй Петрович, 1907 р. 
народження, х. Прогной, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
стрiлочник зал.ст. Луганськ. Арештований 2 квiтня 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 13 травня 1933 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    

МОЖАЄВ Вiктор Федорович, 1922 р. 
народження, с. Трефiловка Ракитянського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, маляр 
з-ду iм. Жовтневої революцiї. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ МВС Луганської обл. 22 вересня 
1950 року засуджений до 25 р.  позбавлення волi. 
Вiйськовим трибуналом Київського вiйськового 
округу 8 квiтня 1955 року мiру покарання знижено 
до 10 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МОЖАЄВ (МАЖАЄВ) Iван Васильович, 
1898 р. народження, ст-ця Митякiнська 
Тарасовського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, слюсар чавуноливарного цеху з-ду 
iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 серпня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОЖАЄВ Микола Семенович, 1902 р. 
народження, с. Можаєвка Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, завгосп 
мiськвiйськкомату. Арештований 29 березня 1943 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11 
серпня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МОЖАЄВ Михайло Ананiйович, 1907 р. 
народження, х. Перший Нижньомитякiнський, 
Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у с. 
Вiльне Станично-Луганського р-ну, зоотехнiк 
райсiльгоспвiддiлу. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
МВС Луганської обл. 26 вересня 1950 року 
засуджений до 25 р. позбавлення волi. 13 квiтня 
1956 року Вiйськовим трибуналом Київського 
вiйськового округу мiру покарання знижено до 10 
р. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МОЖАЄВ (МАЖАЄВ) Михайло 
Олексiйович, 1898 р. народження, х. 
Верхньодубовський, Тарасовський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у с. Валуйське Станично-Луганського р-
ну, директор сiльської школи. Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 8 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

МОЖАЄВ Павло Гнатович, 1892 р. 
народження, х. Ольховський, Бiлокалитвинський р-
н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Ящикове 
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Перевальського р-ну, десятник шахти № 9. 
Арештований 2 сiчня 1931 року за звинуваченням у 
саботажi. 4 березня 1931 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1931 
роцi.    

МОЖАЄВ Петро Юхимович, 1896 (1899) р. 
народження, с. Можаївка Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
робiтник з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Репресований двiчi. Арештований 13 грудня 1932 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 18 грудня 1932 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1989 роках. 

МОЖАРОВ (МАЖАРОВ) Сидiр Климович, 
1903 р. народження, м. Лисичанськ, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
180 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 60 
стрiлецької дивiзiї 26 травня 1943 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. 27 серпня 1947 року 
Верховним судом СРСР строк покарання знижено 
до 4 р. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МОЖАРОВ Терентiй Iванович, 1890 р. 
народження, с. Меденчик Перелазовського р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, наваловiдбiйник шахти № 16. Донецьким 
обласним судом 4 липня 1936 року засуджений до 7 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МОЖЕРОВСЬКА Гликерiя Iванiвна, 1901 
р. народження, м. Новомосковськ Днiпропет-
ровської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в смт Лозно-Олександрiвка 
Бiлокуракинського р-ну, домогосподарка. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 березня 
1938 року засуджена до 8 р. позбавлення волi як 
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1956 роцi.    

МОЖЕРОВСЬКИЙ Григорiй 
Миколайович, 1900 р. народження, с. Губиниха 
Новомосковського р-ну Днiпропетровської обл., 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у смт Лозно-Олександрiвка 
Бiлокуракинського р-ну, секретар райкому КП(б)У. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 2 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 3 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 
роцi.   

МОЖНЯКОВ Фома Федорович, 1906 р. 
народження, с-ще Лози Антрацитiвського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Суходiльську Краснодонського р-ну, колгоспник. 
Вiйськовим трибуналом 59 стрiлецької дивiзiї 13 
березня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МОЗАЛЕВИЧ Антон Спиридонович, 1904 
р. народження, с. Мельники Новогрудського р-ну 
Гродненської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта 
початкова. Проживав у м. Красний Луч, начальник 
дiльницi шахти № 160. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 2 листопада 1941 

року засуджений до 10 р.  позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МОЗГОВА Валентина Власiвна, 1909 р. 
народження, м. Зоринськ Перевальського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Зоринську, 
домогосподарка. 28 квiтня 1942 року вiдiбрано 
пiдписку про невиїзд – звинувачувалася у 
недоносительствi. Реабiлiтована у 1998 роцi.    

МОЗГОВИЙ Iван Андрiйович, 1880 р. 
народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Тарасiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Ворошилова. Арешований 9 
квiтня 1943 року за звинуваченням в 
антирадянськiй пропагандi. 19 сiчня 1944 року 
Особливою нарадою при НКВС СРСР мiрою 
покарання визначено строк попереднього 
ув'язнення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1993 роцi.    

МОЗГОВИЙ Iван Григорович, 1911 р. 
народження, с. Безгинове Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1115 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 332 Iвановської стрiлецької дивiзiї 20 
червня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МОЗГОВИЙ Iван Дмитрович, 1892 р. 
народження, с. Тарасiвка Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Розкiшне Лутугинського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 10 лютого 1930 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОЗГОВИЙ Iван Онисимович, 1889 р. 
народження, смт Єсаулiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Єсаулiвцi, 
швець-надомник. Спецколегiєю Донецького 
обласного суду 9 вересня 1935 року засуджений до 
4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

МОЗГОВИЙ Iлля Максимович, 1910 р. 
народження, смт Єсаулiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Єсаулiвцi, 
машинiст шахти № 53. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1969 
роцi.    

МОЗГОВИЙ Йосип Корнiйович, 1913 р. 
народження, с. Дударi Ржищiвського р-ну Київської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, прибиральник породи шахти № 7. 
Донецьким обласним судом 7 липня 1935 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МОЗГОВИЙ Костянтин Степанович, 1898 
р. народження, смт Нижнiй Нагольчик 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Крiпенський 
Антрацитiвської мiськради, крiпильник шахти № 
22-53. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОЗГОВИЙ Мирон Дем'янович, 1894 р. 
народження, с. Верхньобогданiвка Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Верхньобогданiвцi, колгоспник к-пу 
iм. Ворошилова. Репресований двiчi. Арештований 
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13 грудня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 28 квiтня 1933 року з-пiд 
варти звiльнений. 13 листопада 1937 року 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1989 роках.   

МОЗГОВИЙ Михайло Силович, 1904 р. 
народження, с. Курячiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Курячiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 3 травня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 
червня 1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

МОЗГОВИЙ Мусiй Єгорович, 1899 р. 
народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
слюсар житлового вiддiлу шахти № 1-бiс. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

МОЗГОВИЙ Никифор Матвiйович, 1895 р. 
народження, смт Нижнiй Нагольчик 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Нижньому Нагольчику, 
тесляр-столяр шахти № 26. Репресований двiчi. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 11 
серпня 1932 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. 7 вересня 1937 року "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОЗГОВИЙ Олександр Микитович, 1906 
р. народження, смт Нижнiй Нагольчик 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 667 
батальйону аеродромного обслуговування. 
Вiйськовим трибуналом 21 району авiацiйного 
базування 18 сiчня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1967 роцi.    

МОЗГОВИЙ Павло Данилович, 1908 р. 
народження, с. Верхньобогданiвка Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова.  На 
час арешту член ВКП(б). Вiйськовослужбовець, 
старшина 7 застави 79 прикордонного загону. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 22 сiчня 
1943 року засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МОЗГОВИЙ Петро Никифорович, 1916 р. 
народження, смт Нижнiй Нагольчик 
Антрацитiвського р-ну, українець. Проживав у 
Нижньому Нагольчику, школяр. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 11 
серпня 1932 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОЗГОВИЙ Петро Олексiйович, 1896 р. 
народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Сватове, вантажник млина № 6. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МОЗГОВИЙ Федiр Iларiонович, 1891 р. 
народження, смт Комишуваха Попаснянського р-
ну, українець. Проживав у м. Лисичанську, завгосп 
пiдсобного господарства "Лисхiмбуду". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 12 лютого 1944 року 

засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОЗГОВИЙ Федiр Семенович, 1895 р. 
народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Тарасiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 6 квiтня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 
червня 1932 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МОЗГОВИЙ Федiр Федорович, 1898 р. 
народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 27 
грудня 1932 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОЗГОВИЙ Якiв Петрович, 1899 р. 
народження, с. Тарасiвка 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. 4 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

МОЗГУН Iван Макарович, 1921 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1005 стрiлецького полку 279 стрiлецької 
дивiзiї. Арештований 29 червня 1943 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 6 липня 1943 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1943 роцi.    

МОЗЕР Вiльгельм Петрович, 1907 р. 
народження, с. Горбах, Одеська обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м. Гiрське Первомайської 
мiськради, лiсогон шахти № 1-2 "Гiрська". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

МОЗОЛЕВИЧ Володимир Спиридонович, 
1899 р. народження, с. Малий Селок 
Новогрудського р-ну Мiнської обл., Бiлорусь, 
бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. Гiрське 
Первомайської мiськради, запальник рудника 
"Гiрсько-Iванiвський". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОЗОЛЕВСЬКИЙ Iван Хомич, 1889 р. 
народження, м. Варшава, Польща, поляк, освiта 
середня. Проживав у м. Стахановi, завiдуючий 
розрахунковою конторою об'єднання 
"Електрокiльце". Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 18 сiчня 1931 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МОЗУЛЬ Євтiй Пантелiйович, 1900 р. 
народження, с. Байдiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, десятник шахти № 43. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 14 
березня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    
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МОЗУЛЬ Михайло Силович, 1886 р. 
народження, с. Байдiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Байдiвцi, 
селянин-одноосiбник. Народним судом 
Старобiльського р-ну 17 квiтня 1933 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МОЗУЛЬ Панас Андрiйович, 1908 р. 
народження, с. Байдiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Старобiльську, слюсар з-ду iм. Блюхера. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МОЗУЛЬ Федiр Олексiйович, 1893 р. 
народження, с. Байдiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Первомайську, бригадир по доставцi лiсу шахти 
"Сокологорiвка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 3 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МОЙСЕЄНКО Артем Панасович, 1892 р. 
народження, с. Боровиця Чигиринського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Новоборовицi Свердловської 
мiськради, тесляр к-пу "Червоний колос". 
Вiйськовим трибуналом 34 району авiацiйного 
базування 29 сiчня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1980 роцi.    

МОЙСЕЄНКО Ганна Iванiвна, 1886 р. 
народження, с. Макiївка Кремiнського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в Макiївцi, 
колгоспниця к-пу iм. Чапаєва. Арештована 15 
березня 1943 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 25 липня 1943 року справу 
припинено за смертю пiдслiдної. Реабiлiтована у 
1992 роцi.    

МОЙСЕЄНКО Григорiй Никифорович, 
1896 р. народження, с. Макiївка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Макiївцi, 
швець к-пу iм. Чапаєва. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 4 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОЙСЕЄНКО Павло Iллiч, 1907 р. 
народження, с. Кирикiвка Охтирського р-ну 
Сумської обл., українець, освiта вища. Проживав у 
м. Алчевську, заступник начальника планового 
вiддiлу коксохiмзаводу. Вiйськовим трибуналом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 15 червня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

МОЙСЕЄНКО Петро Андрiйович, 1903 р. 
народження, с. Круговець, Гомельська обл., 
Бiлорусь, бiлорус, освiта вища. Проживав у м. 
Рубiжне, начальник цеху хiмкомбiнату. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 22 березня 1931 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

МОЙСЕЄНКО Петро Макарович, 1885 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, робiтник 
„Північдондресу”. Донецьким обласним судом 22 
вересня 1937 року засуджений до 4 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МОЙСЕЄНКО Петро Юхимович, 1910 р. 
народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Брусiвцi, 
колгоспник к-пу "Серп i Молот". 3 серпня 1935 
року вiдiбрано пiдписку про невиїзд –  
звинувачувався в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення 
у справi немає. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МОЙСЕЄНКО Пилип Степанович, 1893 
(1894) р. народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiрюковому, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 18 сiчня 
1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОЙСЕЄНКО Степан Несторович, 1909 р. 
народження, с. Сокiльники Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Сокiльниках, моторист к-пу "Червоний Перекоп". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОЙСЕЄНКО Федiр Єгорович, 1911 р. 
народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 190 полку вiйськ НКВС. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Молотовської обл., 
Росiйська Федерацiя, 10 серпня 1945 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МОЙСЕЙЧИК Валентина Йосипiвна, 1919 
р. народження, с. Беличини Березинського р-ну 
Мiнської обл., Бiлорусь, бiлоруска, освiта 
н/середня. Проживала в с. Максимiвка Троїцького 
р-ну, листоноша к-пу iм. Калiнiна. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 6 березня 
1946 року засуджена до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

МОЙСЄЄВ Володимир Iванович, 1899 р. 
народження, м. Каменськ Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. 
Проживав у м. Краснодонi, десятник шахти № 1-
бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МОЙСЄЄВ Григорiй Кузьмич, 1911 р. 
народження, х. Тормосiн, Нижньочирський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росіянин, освiта початкова. Проживав у с. Зелений 
Гай Антрацитiвського р-ну, бригадир радгоспу 
"Зелений гай". Постановою Судової „трійки” при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 14 лютого 1934 року 
висланий за межi України умовно. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МОЙСЄЄВ Дмитро Федорович, 1886 р. 
народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Тимоновому, колгоспник к-пу "Ленiнський лан". 
Арештований 5 жовтня 1941 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним 
станом етапований углиб країни, де пiзнiше не 
виявлений. 12 квiтня 1948 року справу припинено 
за малозначнiстю. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МОЙСЄЄВ Iван Софронович, 1908 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Чорнухиному, помiчник машинiста депо 
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Дебальцеве, Донецька обл. Вiйськовим трибуналом 
Луганського гарнiзону 18 сiчня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 
березня 1942 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОЙСЄЄВ Олексiй Олександрович, 1887 
р. народження, с. Дубрава Нiкольського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
робiтник центрального лiсного складу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 3 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОЙСЮК Дмитро Юркович, 1902 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, чорнороб артiлi 
"Гужтранспорт" при з-дi iм. Ворошилова. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МОК Еммануїл Самiйлович, 1913 р. 
народження, к. Колесникова Балка, Донецька обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, вiзник-приватник. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 12 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОКЛАКОВ (МАКЛАКОВ) Iван Iванович, 
1886 р. народження, с. Жуково Старооскольського 
р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
сторож вугiльного складу шахти iм. ОДПУ. 
Луганським обласним судом 31 серпня 1940 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МОКРЕНКО Iван Iванович, 1910 р. 
народження, с. Ганнiвка-Вирiвська Улянiвського р-
ну Сумської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, боєць аварiйно-рятiвного 
загону. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 8 червня 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1964 роцi.    

МОКРЕЦЬКИЙ Степан Олександрович, 
1899 р. народження, с. Слобода-Чернецька 
Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Первомайськ 
Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу iм. ХVП 
партз'їзду. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 3 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОКРИНСЬКИЙ Iван Степанович, 1905 р. 
народження, с. Iванов-Хутор Становлянського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
робiтник цегельного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОКРОСНОП Павло Васильович, 1911 р. 
народження, с. Янич Чернiгiвського р-ну Київської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, прибиральник породи шахти iм. 
Титова. Арештований 4 серпня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 серпня 
1938 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

МОКРУШЕНКО Олексiй Йосипович, 1902 
р. народження, х. Венделєєвка, Мiллеровський р-н 

Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
ремонтний робiтник 14-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-
Донецької залiзницi. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 20 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1964 роцi.    

МОЛДАВАНОВ Тихон Дмитрович, 1902 р. 
народження, х. Жуковський, Перелазовський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, робiтник шахти № 17-17-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МОЛIС Iван Людвiгович, 1890 р. 
народження, Литва, литовець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, кочегар з-ду iм. 
Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
23 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОЛОДЕЦЬКИЙ Адольф Петрович, 1898 
р. народження, с. Соснова-Болярка Пулинського р-
ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Свiтле Старобiльського р-ну, 
робiтник зернорадгоспу iм. Ворошилова. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.    

МОЛОДУШКIНА Надiя Василiвна, 1921 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українка, освiта середня. Проживала в смт Петрiвка 
Станично-Луганського р-ну, бухгалтер 
райхарчоторгу. Арештована 1 грудня 1941 року за 
звинуваченням у шпигунствi. 14 грудня 1941 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МОЛОДЦОВ Олександр Зосимович, 1902 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1115 полку. Вiйськовим трибуналом 332 
стрiлецької дивiзiї 9 жовтня 1942 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1975 
роцi.    

МОЛОДЧИЙ Iван Степанович, 1873 р. 
народження, с. Давидо-Микiльське 
Краснодонського р-ну, українець, неписьменний. 
Проживав у Давидо-Микiльському, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 квiтня 1931 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОЛОДЧИЙ Микола Сергiйович, 1920 р. 
народження, с. Серебрянка Попаснянського р-ну 
(згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
старшина 1168 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 346 стрiлецької дивiзiї 2 травня 1943 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МОЛОДЧИЙ Олексiй Микитович, 1894 р. 
народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник друкарнi газети 
"Ворошиловградская правда". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 25 вересня 1943 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 
роцi.    
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МОЛОДЧИЙ Федiр Прохорович, 1911 р. 
народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоолександрiвцi, без певних занять. 
Арештований 27 сiчня 1933 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 16 квiтня 1933 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    

МОЛОКОВ Дмитро Петрович, 1889 р. 
народження, с. Нiкiтовка, Орловська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Верхня Краснянка 
Краснодонського р-ну, помiчник комiрника техбази 
тресту "Краснодонвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

МОЛОКОЄДОВ Микола Iванович, 1931 р. 
народження, с. Нiколаєвка Суржанського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
робiтник з-ду iм. Жовтневої революцiї. Луганським 
обласним судом 9 липня 1959 року засуджений до 3 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МОЛОТОВ Василь Миколайович, 1904 р. 
народження, смт Щотове Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта середня. Проживав у м. 
Луганську, нормувальник емальзаводу iм. Артема. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 жовтня 
1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1956 роцi.    

МОЛОТОК Роман Iванович, 1893 р. 
народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Садки 
Старобiльського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Арештований 13 сiчня 1931 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 28 червня 1931 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МОЛОЧИНСЬКИЙ Андрiй Софронович, 
1896 р. народження, с. Кiнськi Роздори 
Чубарiвського р-ну Днiпропетровської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, диспетчер шахти № 3-3-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

МОЛЧАНОВ Василь Васильович, 1919 р. 
народження, с. Шипилiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта н/середня.  На час арешту член 
ВКП(б). Вiйськовослужбовець, вiйськтехнiк 2 
рангу 76 особливого будiвельного батальйону. 
Арештований 5 лютого 1942 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 10 серпня 1943 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МОЛЧАНОВ Григорiй Петрович, 1914 р. 
народження, с. Бабичеве Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бабичевому, колгоспник к-пу "Червона зiрка". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу 38 армiї 26 сiчня 1942 року засуджений до 10  
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 2000 роцi.    

МОЛЧАНОВ Iван Петрович, 1915 р. 
народження, с. Новий Брiд Новоукраїнського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Первомайську, бухгалтер шахти 

"Сокологорiвка". Арештований 6 липня 1938 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 
серпня 1938 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1938 роцi.    

МОЛЧАНОВ Iларiон Данилович, 1909 р. 
народження, кол.с. Марахiвка Оборотнiвської 
сiльради Сватiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Кремiнна, прохiдник 
шахти "Кремiнна". Арештований 16 травня 1942 
року за звинуваченням у приналежностi до 
антирадянської групи i намiрi перейти на бiк 
ворога. У зв'язку з воєнним станом етапований 
углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 9 лютого 
1948 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МОЛЧАНОВ Михайло Євменович, 1902 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, робiтник мiської 
пекарнi. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

МОЛЧАНОВ Олександр Iванович, вiн же 
ГОЄВ Михайло Миколайович, 1906 р. 
народження, с. Отьясси Сосновського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Хрустальне 
Краснолуцької мiськради, прибиральник породи 
шахти № 6. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
22 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОЛЧАНОВ Олександр Iванович, 1938 р. 
народження, с. Западинка Василькiвського р-ну 
Київської обл., українець, освiта н/вища. Проживав 
у м. Алчевську, електромонтажник з-ду iм. 
Ворошилова. Арештований 29 травня 1960 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 серпня 
1960 року справу припинено за неосуднiстю 
пiдслiдного.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МОЛЧАНОВ Павло Iванович, 1897 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Станично-
Луганському, виконуючий обов'язки начальника 
депо Кiндрашiвська. Арештований 24 серпня 1937 
року за звинуваченням у шкiдництвi. 7 лютого 1939 
року з-пiд варти звiльнений.  Реабiлiтований у 1998 
роцi.    

МОЛЧАНОВ Павло Михайлович, 1887 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Рубiжне, сторож 
пiщаного кар'єру. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 4 серпня 1945 року засуджений до 10 м-цiв 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МОЛЧАНОВ Степан Панасович, 1901 р. 
народження, с. Розвєтьє Желєзногорського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/вища. Проживав у м. Алчевську, 
техкерiвник вiддiлу капiтального будiвництва з-ду 
№ 19. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 16 жовтня 1937 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

МОЛЧАНОВ Федiр Петрович, 1906 р. 
народження, с. Пiщаний Брiд, Одеська обл., 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Первомайську, табельник шахти "Сокологорiвка". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 
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1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

МОЛЧАНОВ Юхим Данилович, 1889 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, 
садiвник к-пу "Червона Україна". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОЛЧАНОВ Юхим Петрович, 1896 р. 
народження, с. Бабичеве Троїцького р-ну, 
українець, неписьменний. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 606 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 317 стрiлецької дивiзiї 5 травня 1942 
року засуджений до розстрiлу. 22 травня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту справу 
повернено на дослiдування. У зв'язку з воєнним 
станом слiдство не було завершене. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.    

МОЛЧАНОВ Якiв Никанорович, 1906 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, десятник шахти 
"Кремiнна-Захiдна". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 12 лютого 1944 року засуджений до 3 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОЛЧАНЮК Олександр Iванович, 1897 р. 
народження, с. Фельштин, Кам'янець-Подiльська 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, завiдуючий дезiнфекцiйним бюро 
обласного вiддiлу охорони здоров'я. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 22 
вересня 1944 року засуджений до 15 р. позбавлення 
волi. 31 травня 1955 року Вiйськовим трибуналом 
Бiломорського вiйськового округу, Росiйська 
Федерацiя, мiру покарання знижено до 5 р. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.   

МОЛЯВКО Степан Олексiйович, 1907 р. 
народження, с. Летяхи Красногорського р-ну 
Тульської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, 
робiтник шахти № 14-17. Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 23 листопада 1934 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МОМОТ (МАМОТ) Андрiй Пилипович, 
1892 (1893) р. народження, с. Боровеньки 
Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Боровеньках, колгоспник к-пу 
"Червона нива". Репресований двiчi. Арештований 
9 серпня 1931 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 9 
листопада 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. 16 серпня 1935 року 
Донецьким обласним судом засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Верховним судом УРСР 22 
жовтня 1935 року мiру покарання знижено до 3 р. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1931 i 1990 роках. 

МОМОТ Антон Олексiйович, 1890 р. 
народження, с. Муратове Новоайдарського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у смт 
Донецький Кiровської мiськради, робiтник Петро-
Донецького рудника. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 23 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОМОТ Гаврило Полiкарпович, 1885 р. 
народження, с. Карандинцi Богуславського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, 
чорнороб зал.ст. Родакове. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 березня 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МОМОТ Гнат Трохимович, вiн же 
ЯЦЕНКО Григорiй Панасович, 1899 (1902) р. 
народження, с. Андрiївка Андрiївського р-ну 
Запорiзької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Трьохiзбенка Слов'яносербського р-
ну, бригадир свинорадгоспу iм. Литвинова. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 6 червня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МОМОТ Григорiй Калинович, 1883 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Боровеньках, колгоспник к-пу "Червона нива". 
Репресований двiчi. Арештований 31 серпня 1931 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 9 листопада 1931 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. 10 жовтня 1937 року "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1931 
i 1989 роках.   

МОМОТ Iван Трохимович, 1891 р. 
народження, с. Андрiївка Андріївського р-ну 
Запорiзької обл., українець. Проживав у с. 
Новоандрiївка Бiлокуракинського р-ну, селянин-
одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 2 квiтня 1930 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОМОТ Максим Iларiонович, 1882 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Боровеньках, селянин-одноосiбник. Судової 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 лютого 1932 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОМОТ Микита Iларiонович, 1882 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Боровеньках, селянин-одноосiбник. Арештований 8 
серпня 1931 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 9 
листопада 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiтований у 
1931 роцi.    

МОМОТ Микита Оксентiйович, 1894 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у кол.с. 
Бiлявка Кремiнського р-ну, тесляр Бiлявського 
агрокомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 15 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

МОМОТ Микола Григорович, 1898 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Боровеньках, 
колгоспник к-пу "Червона нива". Арештований 1 
серпня 1931 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 9 
листопада 1931 року справу припинено за 
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недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiтований у 
1931 роцi.    

МОМОТ Михайло Прокопович, 1895 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Боровеньках, колгоспник к-пу "Червона нива". 
Арештований 15 серпня 1931 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 9 листопада 1931 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення.  Реабiлiтований у 1931 роцi.    

МОМОТ Олексiй Калинович, 1887 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Боровеньках, 
селянин-одноосiбник. Постановою Судової 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 21 лютого 1932 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МОМОТ Степан Никифорович, 1891 р. 
народження, с. Шестерня Широкiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта вища. 
Проживав у м. Стахановi, завiдуючий фiлiєю 
Донецького iнституту господарювання. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

МОНАЄНКО Петро Васильович, 1891 р. 
народження, с. Плоска-Казмiнка, Тамбовська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, монтер з-ду iм. Рудя. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 9 сiчня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МОНАСТИРСЬКИЙ Iван Iзмаїлович, 1887 
р. народження, ст-ця Шумилiнська Казанського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
водовоз шахти № 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 11 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОНАСТИРЬОВ Олександр Iванович, 
1895 р. народження, с. Артемiвка Вовчанського р-
ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Орлiвське Антрацитiвського р-ну, 
черговий по зал.ст. Орлiвське. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 9 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

МОНОЧИНОВ (МАНАЧИНОВ) Андрiй 
Олександрович, 1924 р. народження, с. Плахо-
Петрiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 118 
артилерiйського полку. Вiйськовим трибуналом 35 
стрiлецької дивiзiї 30 квiтня 1944 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1962 
роцi.    

МООР Адам Семенович, 1903 р. 
народження, к. Ейдельберг, Днiпропетровська обл., 
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 засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МООР Антон Iванович, 1893 р. народження, 
с. Пришиб Мелiтопольського р-ну Днiпро-
петровської обл., нiмець, освiта початкова. 

Проживав у с-щi Козакiвка Антрацитiвського р-ну, 
ветсанiтар к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

МООР Iван Iванович, 1878 р. народження, с. 
Пришиб Мелiтопольського р-ну Днiпропетровської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Козакiвка Антрацитiвського р-ну, завiдуючий 
молочною фермою к-пу "Роте Фане". Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

МООР Iван Iванович, 1908 р. народження, с. 
Пришиб Мелiтопольського р-ну Днiпропетровської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Козакiвка Антрацитiвського р-ну, оглядач колiї 
зал.ст. Ковпакове. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 21 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МООР Марiєва Адамiвна, 1900 р. 
народження, к. Катеринiвка, Днiпропетровська 
обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в с-щi 
Козакiвка 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.  

МООР Микола Iванович, 1927 р. 
народження, кол.с. Цимлянка Бобрикiвської 
сiльради Антрацитiвського р-ну, нiмець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження. 
Арештований 30 грудня 1941 року за пiдозрою у 
причетностi до агентури нiмецької розвiдки, що в 
ходi слiдства не було доведено. 7 березня 1942 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МООР Олександр Вiльгельмович, 1908 р. 
народження, кол.к. Грекове-Єлизаветинська 
Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, молотобоєць к-пу "13-а рiчниця 
Жовтня". Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 
березня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

МООР Федiр Федорович, 1876 р. 
народження, с. Олександрiвка Люксембурзького р-
ну Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 2 червня 1937 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МООР Християн Християнович, 1898 р. 
народження, с. Новоандрiановка Матвєєво-
Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, наваловiдбiйник шахти № 13. 
Репресований двiчi. Арештований 19 жовтня 1933 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 3 лютого 1934 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-
пiд варти звiльнений. 29 квiтня 1937 року 
Донецьким обласним судом засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 
i 1991 роках.   
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МООС Роберт Петрович, 1885 р. 
народження, кол.к. Мiсарош Бiлогорiвської 
сiльради Попаснянського р-ну, нiмець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, 
ветсанiтар к-пу iм. К.Маркса. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 31 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

МОР Август Iванович, 1901 р. народження, 
с. Рибальське, Днiпропетровська обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м. Попасна, машинiст 
паровоза депо Попасна. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 21 лютого 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

МОР Iван Iванович, 1907 р. народження, с. 
Йосипiвка Новомосковського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, маляр вагоноремонтного з-
ду. Арештований 13 сiчня 1938 року за 
звинуваченням у диверсiйно-шкiдницьких дiях. 25 
травня 1938 року. з-пiд варти звiльнений.   
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МОРАВСЬКА Олександра Василiвна, 1909 
р. народження, смт Слов'яносербськ, українка, 
освiта початкова. Проживала у м. Стахановi, 
робiтниця ливарно-механiчного з-ду тресту 
"Коксохiммонтаж". Арештована 20 листопада 1937 
року як дружина репресованого за звинуваченням у 
шкiдництвi. 25 березня  1938 року справу 
припинено.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МОРАВСЬКИЙ Микола Станiславович, 
1905 р. народження, с. Толоконне Кобеляцького р-
ну Харкiвської обл., поляк, освiта вища. Проживав 
у м. Стахановi, помiчник начальника дiльницi 
шахти iм. Iллiча. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу.  Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МОРАЧЕВСЬКИЙ Євген Iванович, 1898 р. 
народження, м. Таганрог Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, поляк, освiта середня. 
Проживав у м. Алчевську, начальник житлового 
вiддiлу з-ду iм. Ворошилова. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МОРГАЧОВ Микита Анатолiйович, 1927 р. 
народження, с. Островок Большеполянського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець. До 
призову проживав у с. Рафайлiвка 
Антрацитiвського р-ну. Арештований 16 вересня 
1946 року за звинуваченням у зрадницькiй 
дiяльностi. 3 грудня 1946 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1946 роцi.    

МОРГОСЛIП Микита Мартинович, 1907 р. 
народження, смт Маркiвка, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Лiсна Поляна 
Маркiвського р-ну, старший конюх зернорадгоспу 
"Старобiльський". Донецьким обласним судом 6 
липня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МОРГУН Гаврило Никифорович, 1892 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, 
без певного мiсця роботи. "Трiйкою" УНКВС по 

Донецькiй обл. 20 серпня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОРГУН Стефан Леонтiйович, 1889 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, 
десятник райшляхвiддiлу. Арештований 3 серпня 
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 30 вересня 1941 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл.  Реабiлiтований у 1941 роцi.    

МОРГУНОВ Григорiй Якимович, 1906 р. 
народження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Борiвському, вагонник шахти iм. Войкова. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 11 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОРГУНОВ Iван Iванович, 1900 р. 
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, машинiст паровоза транспортної 
служби тресту "Боковоантрацит". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 16 жовтня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МОРГУНОВ Петро Григорович, 1876 р. 
народження, м. Куп'янськ Харкiвської обл., 
українець, неписьменний. Проживав у смт 
Комишуваха Попаснянського р-ну, робiтник 
радгоспу "Гiрник". Постановою Судової „трійки” 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 11 сiчня 1933 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МОРГУНОВА Олена Степанiвна, 1901 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в Мiстках, 
колгоспниця к-пу iм. Ворошилова. Арештована 4 
листопада 1937 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 17 сiчня 1939 року 
звiльнена пiд пiдписку про невиїзд. Реабiлiтована у 
1995 роцi.    

МОРДАНЬ Олена Тимофiївна, 1924 р. 
народження, с. Пiвнiвка Мiловського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Пiвнiвцi, 
домогосподарка. Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 1 квiтня 1944 року як член 
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини вислана за межi України. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

МОРДАНЬ Тимофiй Семенович, 1899 р. 
народження, с. Пiвнiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Пiвнiвцi, 
iнспектор контори "Маслопром". Вiйськовим 
трибуналом 106 окремої стрiлецької бригади 17 
сiчня 1943 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МОРДАНЬ Фекла Митрофанiвна, 1902 р. 
народження, с. Пiвнiвка Мiловського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала у Пiвнiвцi, 
колгоспниця к-пу iм. 8 Березня. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 1 квiтня 
1944 року як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

МОРДАСОВ Данило Сергiйович, 1872 р. 
народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського р-
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ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, селянин-
одноосiбник. 3 листопада 1920 року Донецькою 
ГубЧК засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МОРДАСОВ Iван Якимович, 1924 р. 
народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
курсант школи хiмзахисту. Вiйськовим трибуналом 
Житомирського гарнiзону 18 червня 1945 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1966 роцi.    

МОРДАСОВ Трохим Петрович, 1888 р. 
народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. 
Колядiвка Новоайдарського р-ну, селянин-
одноосiбник. Донецьким обласним судом 21 квiтня 
1936 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МОРДВИНОВ Гаврило Степанович, 1905 
р. народження, м. Кiровськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Кiровську, завiдуючий 
складом Голубiвського рудоуправлiння. 
Арештований 5 травня 1933 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
4 березня 1934 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МОРДВИНОВ Костянтин Пилипович, 1920 
р. народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
середня. Проживав у смт Нагольно-Тарасiвка 
Ровенькiвської мiськради, шкiльний учитель. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 26 серпня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МОРДИГА Семен Миколайович, 1898 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта вища. Проживав у с. Ковалiвка 
Сватiвського р-ну, директор сiльської школи. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу.  Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

МОРДОВЦЕВ Макар Андрiйович, 1894 р. 
народження, смт Новопсков, українець, освiта 
початкова. Проживав у Новопсковi, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 13 липня 1935 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 28 червня 
1954 року Луганським обласним судом 
направлений на примусове лiкування. 6 жовтня 
1955 року тим же органом вiд лiкування 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МОРДОВЦЕВ Михайло Якович, 1892 р. 
народження, смт Новопсков, українець, освiта 
початкова. Проживав у Новопсковi, городник к-пу 
"Червона Україна". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОРIЦ Герман Германович, 1884 р. 
народження, м. Рига, Латвiя, нiмець, освiта середня. 
Проживав у м. Алчевську, бухгалтер тресту 
"Ворошиловськбуд". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi. 18 червня 1943 року мiру 
покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

МОРКIН Iлля Єгорович, 1913 р. 
народження, с. Варваріно Покровського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
помiчник водiя автодрезини зал.ст. Луганськ. 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 29 
грудня 1941 року засуджений до 10  р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1985 роцi.    

МОРКIН Сергiй Єгорович, 1919 р. 
народження, с. Варваріно Покровського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/середня. Проживав у м. Луганську, 
робiтник 8-ї дистанцiї зв'язку Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 29 грудня 1941 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1985 роцi.    

МОРКIНА (ХОРОШЕВСЬКА) Таїса 
Дмитрiвна, 1915 р. народження, с. Єфремово-
Степановка Тарасовського р-ну Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Луганську, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 29 
грудня 1941 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1985 роцi.    

МОРОВИКОВА Єлизавета Романiвна, 1880 
р. народження, с. Лосєво Бобровського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, 
домогосподарка. Арештована 15 серпня 1944 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25-30 
листопада 1944 року виправдана Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл., з-пiд 
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1944 роцi.  

МОРОЗ Артем Миколайович, 1877 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, 
без певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 20 серпня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МОРОЗ Василь Кузьмич, 1924 р. 
народження, кол.с. Крiпаки Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав за 
мiсцем народження, облiковець к-пу "Червоний 
Перекоп". Вiйськовим трибуналом 317 стрiлецької 
дивiзiї 29 листопада 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МОРОЗ Гарасим Якович, 1912 р. 
народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
шофер-слюсар 82 окремого ремонтно-будiвельного 
батальйону. Вiйськовим трибуналом 62 армiї 9 
листопада 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МОРОЗ Дмитро Максимович, 1898 р. 
народження, с. Торговиця Пiдвисоцького р-ну 
Кіровоградської обл., українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 1-го окремого 
ремонтно-вiдновлювального батальйону. До 
призову в армiю проживав у м. Свердловську. 
Вiйськовим трибуналом 37 армiї 24 травня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.   

МОРОЗ Дмитро Якович, 1897 р. 
народження, с. Алтинiв Конотопського р-ну 
Сумської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, конторник зал.ст. 
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Криндачiвка. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 сiчня 1934 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОРОЗ Iван Андрiйович, 1869 р. 
народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Троїцькому, селянин-одноосiбник. Донецьким 
обласним судом 27 сiчня 1931 року засуджений до 
6 м-цiв примусових робiт. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

МОРОЗ Iван Дмитрович, 1907 р. 
народження, с. Хороше Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Хорошому, моторист вапняного з-ду. Луганським 
обласним судом 30 березня 1950 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

МОРОЗ Iван Iванович, 1913 р. народження, 
с. Вовкiвцi Роменського р-ну Чернiгiвської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, робiтник коксохiмзаводу. Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 5 березня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МОРОЗ Лука Сафонович, 1882 р. 
народження, с. Коршо Попiльнянського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, каменяр 3-ї дiльницi 
"Трансбуду". Арештований 28 листопада 1932 року 
за звинуваченням у шпигунствi. 9 сiчня 1933 року 
справу припинено. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МОРОЗ (ЗЛАТIНА) Любов Григорiвна, 
1900 р. народження, м. Запорiжжя, єврейка, освiта 
середня. Проживала в м. Старобiльську, 
домогосподарка. Особливою 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.    

МОРОЗ Марiя Олександрiвна, 1923 р. 
народження, с. Лебедин Шполянського р-ну 
Сумської обл., українка, освiта середня. Проживала 
в м. Стахановi, не працювала. Арештована 7 квiтня 
1942 року за звинуваченням у зв'язках з агентурою 
нiмецької розвiдки, що в ходi слiдства не було 
доведено. 19 квiтня 1942 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МОРОЗ Микола Федорович, 1895 р. 
народження, с. Жабчичi Городнянського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, шофер "Донхарчоторгу". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОРОЗ Олександр Михайлович, 1900 р. 
народження, м. Бобруйськ Могильовської обл., 
Бiлорусь, єврей, освiта н/вища.  Член ВКП(б) у 
1925-1937 рр. Проживав у м. Старобiльську, голова 
мiськради. Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР 1 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 2 грудня 1937 року. Реабiлiтований 
у 1956 роцi.    

МОРОЗ Панас Феоктистович, 1902 р. 
народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калмикiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 16 

квiтня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 17 липня 1932 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1932 роцi.    

МОРОЗ Петро Iванович, 1907 р. 
народження, с. Рудiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Рудiвцi, 
фуражир радгоспу № 10. Арештований 12 лютого 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 26 квiтня 1933 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

МОРОЗ Тимофiй Мусiйович, 1897 р. 
народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Дмитрiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 2 квiтня 1929 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 
квiтня 1929 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МОРОЗ Яким Вiкторович, 1895 р. 
народження, с. Октябрське Суразького р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве 
Краснолуцької мiськради, крiпильник шахти № 7-8. 
Арештований 9 березня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 липня 
1939 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення.  Реабiлiтований у 1939 роцi.    

МОРОЗЕНКО Василь Павлович, 1906 р. 
народження, с. Дмитрiвка Снiжнянського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, робiтник шахти № 1-
бiс. Арештований 20 квiтня 1942 року за пiдозрою у 
шпигунствi, що в ходi слiдства не було доведено. 
26 травня 1942 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МОРОЗЕНКО Федiр Iванович, 1902 р. 
народження, с. Новоселиця Катеринопiльського р-
ну Київської обл., українець, освiта н/вища. 
Проживав у с. Первомайськ Сватiвського р-ну, 
директор сiльської школи. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 21 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

МОРОЗОВ Борис Григорович, 1884 р. 
народження, с. Єфремово-Степановка 
Мiллеровського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, не працював. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МОРОЗОВ Василь Дмитрович, 1894 р. 
народження, Ракшинський р-н Тамбовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, десятник тресту 
"Монтажбуд". Арештований 27 квiтня 1934 року за 
звинуваченням у шкiдництвi. 27 вересня 1934 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МОРОЗОВ Василь Iванович, 1903 р. 
народження, смт Новодар'ївка Ровенькiвської 
мiськради, українець. Проживав у м. Ровеньки, 
начальник дiльницi шахти № 35. Ровенькiвським 
районним народним судом 19 вересня 1933 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1988 роцi.    
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МОРОЗОВ Вiссарiон Савелiйович, 1894 р. 
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у кол.с. 
Цимлянка Бобрикiвської сiльради 
Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Паркомуна". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 5 березня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОРОЗОВ Володимир Федорович, 1893 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, слюсар 
"Мiськводоканалу". Арештований 7 сiчня 1942 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 
лютого 1942 року виправданий Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл., з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.    

МОРОЗОВ Геннадiй Михайлович, 1930 р. 
народження, м. Краснодон, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, учень школи 
фабрично-заводського навчання. Луганським 
обласним судом 26 вересня 1947 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

МОРОЗОВ Григорiй Iванович, 1896 р. 
народження, с. Нижнiй Кисляй Лосєвського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Брянка, не 
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 20 травня 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МОРОЗОВ Григорiй Миколайович, 1889 р. 
народження, с. Нескучне Малоархангельського р-
ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Брянка, вибiйник 
шахти № 12. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
27 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МОРОЗОВ Дмитро Леонтiйович, 1906 р. 
народження, м. Красний Луч, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Красному Лучi, електрик з-
ду № 59 iм. Петровського. Арештований 31 жовтня 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 31 сiчня 1934 року справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.    

МОРОЗОВ Дмитро Якович, 1881 р. 
народження, м. Алчевськ, українець, освiта 
початкова. Проживав в Алчевську, машинiст 
прокатного цеху з-ду iм. Ворошилова. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 22 квiтня 1942 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МОРОЗОВ Iван Васильович, 1898 р. 
народження, Гагiнський р-н Горьковської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. 
Попасна, комiрник вагоноремонтного з-ду. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 11 
листопада 1937 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МОРОЗОВ Iван Євстратiйович, 1885 р. 
народження, х. Фiлатьєв, Нижньочирський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Провалля 
Свердловської мiськради, робiтник Провальського 
конезаводу. Арештований 7 лютого 1933 року за 

звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 19 травня 1933 року 
справу припинено за смертю пiдслiдного.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МОРОЗОВ Iлля Петрович, 1901 р. 
народження, смт Княгинiвка Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Княгинiвцi, вибiйник шахти № 3 тресту 
"Днiпрострум". Постановою Вiйськового 
трибуналу Київського вiйськового округу 29 червня 
1941 року як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1969 роцi.    

МОРОЗОВ Кирило Федорович, 1899 р. 
народження, смт Новодар'ївка Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новодар'ївцi, селянин-одноосiбник. 7 березня 1932 
року вiдiбрано пiдписку про невиїзд –  
звинувачувався у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 11 липня 1932 року 
справу припинено за малозначнiстю, пiдписку про 
невиїзд анульовано.   Реабiлiтований у 1932 роцi.    

МОРОЗОВ Корнiй Федорович, 1886 р. 
народження, с. Бобрик Грем'яченського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Луганську, виконроб 
вiддiлу капiтального будiвництва з-ду Наркомату 
шляхiв. Арештований 30 листопада 1937 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 17 червня 1938 року 
справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

МОРОЗОВ Максим Андрiйович, 1871 р. 
народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, неписьменний. Проживав у 
Бiрюковому, селянин-одноосiбник. Арештований 
19 червня 1929 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 17 березня 1930 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1930 роцi.    

МОРОЗОВ Митрофан Якович, 1888 р. 
народження, кол.с. Василiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, тимчасово не працював. Луганським 
обласним судом 30 серпня 1949 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. 25 квiтня 1955 року 
Верховним судом УРСР строк покарання знижено 
до 5 р. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МОРОЗОВ Олександр Андрiйович, 1914 р. 
народження, Узбекистан, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, бухгалтер фабрики iм. 
Ворошилова. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 17 лютого 1942 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МОРОЗОВ Олександр Васильович, 1902 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова.  Член ВКП(б) у 1932-1938 рр. Проживав 
у Лисичанську, майстер з-ду "Донсода". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 14 жовтня 
1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

МОРОЗОВ Олександр Костянтинович, вiн 
же КОЗ Олександр Пилипович, 1893 р. 
народження, м. Одеса, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, оркестрант Луганського 
театру опери i балету. "Трiйкою" УНКВС по 
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Донецькiй обл. 19 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОРОЗОВ Павло Панкратович, 1899 р. 
народження, м. Стаханов, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
електрослюсар шахти iм. Войкова. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МОРОЗОВ Петро Власович, 1902 р. 
народження, с. Єфремово-Степановка 
Тарасовського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, робiтник з-ду iм. Артема. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

МОРОЗОВ Петро Григорович, 1916 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. 
Перебував в ув'язненнi. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 15 березня 1944 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МОРОЗОВ Станiслав Андрiйович, 1914 р. 
народження, с. Хороше Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 78 стрiлецького полку 74 стрiлецької 
дивiзiї. Арештований 6 червня 1947 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 
березня 1948 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiтований у 
1948 роцi.    

МОРОЗОВ Стефан Iванович, 1894 р. 
народження, с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у Ребриковому, голова к-пу 
"Заповiт Iллiча". Арештований 15 сiчня 1933 року 
за звинуваченням у саботажi хлiбозаготiвель. 13 
квiтня 1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

МОРОЗОВ Федiр Семенович, 1918 р. 
народження, с. Свiтле Старобiльського р-ну, 
українець, освiта н/вища. Проживав у м. Рубiжне, 
студент Донецького iндустрiального iнституту. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької 
обл. 12 вересня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МОРОЗОВ Юхим Микитович, 1891 р. 
народження, с. Жуковка, Курська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Брянка, бригадир ковальського цеху шахти № 12. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

МОРОЗОВА Агафiя Василiвна, 1918 р. 
народження, с. Михайлiвка Лозiвського р-ну 
Харкiвської обл., українка. Проживала в м. 
Свердловську, не працювала. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 10 лютого 
1945 року як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

МОРОЗОВА-КЕНIГ Вiра Василiвна, 1905 р. 
народження, с. Берестове Артемiвського р-ну 
Донецької обл., нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в м. Лисичанську, сортувальниця з-ду 

"Пролетар". Арештована 22 червня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 14 листопада 1938 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнена.   Реабiлiтована 
у 1994 роцi.    

МОРОЗОВА Євгенiя Калiстратiвна, 1912 р. 
народження, с. Сокiльники Слов'яносербського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Стахановi, вагонниця шахти "Комишуваха". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 31 травня 1945 року засуджена до 20 р. 
каторжних робiт. Реабiлiтована у 1956 роцi.    

МОРОЗОВА Євгенiя Миколаївна, 1904 р. 
народження, м. Слонiм Гродненської обл., 
Бiлорусь, росiянка, освiта початкова. Проживала в 
м. Ровеньки, не працювала. Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 29 липня 1944 року як 
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини вислана за межi України. 
Реабiлiтована у 1990 роцi.    

МОРОЗОВА Катерина Якiвна, 1898 р. 
народження, м. Луганськ, росiянка, освiта вища.  
На час арешту член ВКП(б). Проживала в 
Луганську, домогосподарка. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 26 березня 1938 року як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини засуджена до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МОРОЗОВА Марiя Андрiївна, 1912 р. 
народження, с. Тернiвка Павлоградського р-ну 
Днiпропетровської обл., росiянка, освiта початкова. 
Проживала в м. Первомайську, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом 261 стрiлецької дивiзiї 25 
сiчня 1942 року засуджена до розстрiлу. Вирок 
виконано 6 лютого 1942 року. Реабiлiтована у 1993 
роцi.    

МОРОЗОВА Марiя Матвiївна, 1921 р. 
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українка, освiта н/середня. Проживала в 
Мiусинську, бухгалтер контори "Штердресбуду". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 8 травня 1945 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1991 роцi.    

МОРОЗОВА Марфа Якiвна, 1905 р. 
народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в Дмитрiвцi, без 
певних занять. Арештована 1 травня 1939 року за 
звинуваченням у контрреволюцiйнiй агiтацiї. 17 
лютого 1940 року справу припинено за неосуднiстю 
звинувачуваної. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МОРОЗОВА Сусанна Кирсанiвна, 1906 р. 
народження, х. Сергєєвка, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 10-11 липня 1945 року 
засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1990 роцi.    

МОРОЗОВА Тамара Павлiвна, 1922 р. 
народження, м. Луганськ, росiянка, освiта середня.  
На час арешту кандидат у члени ВКП(б). 
Проживала в Луганську, секретар Жовтневого 
райкому ВЛКСМ. Арештована 19 квiтня 1943 року 
за звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими 
окупантами. 22 грудня 1943 року справу припинено 
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за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МОРОСЛЕП Андрiй Сергiйович, 1888 р. 
народження, смт Маркiвка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Маркiвцi, колгоспник к-пу 
iм. Котовського. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 9 серпня 1944 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МОРОШИН Олександр Олександрович, 
1898 р. народження, смт Новоайдар, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Стахановi, старший 
бухгалтер мiськкомунгоспу. Вiйськовим 
трибуналом 3 ударної армiї 29 липня 1946 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МОРХАЙЧУК Ганна Самсонiвна, 1894 р. 
народження, с. Киликiїв Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українка, неписьменна. Проживала 
в м. Антрацитi, колгоспниця. Арештована 2 березня 
1938 року за звинуваченням у шпигунствi, що в 
ходi слiдства не було доведено. 3 листопада 1938 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнена.   
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МОСЕЙЧУК Трохим Федорович, 1905 р. 
народження, с. Потереба Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, колгоспник к-пу iм. Сталiна. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОСИЧЕВА Єлизавета Микитiвна, 1876 р. 
народження, с. Кишкiно Кривцовського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
неписьменна. Проживала в м. Брянка, не 
працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 14 квiтня 1942 року засуджена до 6 
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.    

МОСIЄНКО Iван Iванович, 1903 р. 
народження, с. Дружелюбiвка Iзюмського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Первомайську, коногон шахти № 1 
"Сокологорiвка". Репресований двiчi. Арештований 
29 листопада 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 21 травня 1933 року 
звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. 7 липня 1933 
року справу припинено за недостатныстю 
матерыалыв. Донецьким обласним судом 13 травня 
1935 року  засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1965 роках. 

МОСКАЛЕНКО Василь Васильович, 1882 
р. народження, с. Будьонне Будьонновського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, 
шапкар артiлi "Червоний кустар". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 11 
жовтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МОСКАЛЕНКО Василь Iванович, 1911 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав в Успенцi, 
секретар комсомольської органiзацiї артiлi шевцiв. 
Репресований двiчi. Арештований 6 листопада 1933 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної групи. 5 сiчня 1934 року справу 

припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. 20 вересня 1938 року "трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. засуджений до 
розстрiлу. Страчений 29 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1934 i 1989 роках. 

МОСКАЛЕНКО Василь Олександрович, 
1910 р. народження, с. Пiщанокопське 
Шахтинського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Лисичанську, запальник шахти iм. Крупської. 
Арештований 8 листопада 1937 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 10 сiчня 1939 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МОСКАЛЕНКО Володимир Iванович, 1870 
р. народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi, 
сторож зал.ст. Бразоль. Арештований 19 квiтня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 6 вересня 1943 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МОСКАЛЕНКО Захар Никифорович, 1910 
р. народження, с. Браїлiвка Онуфрiївського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, врубмашинiст шахти 
№ 21. Арештований 8 грудня 1936 року за 
звинуваченням у терористичнiй дiяльностi, що в 
ходi слiдства не було доведено. 17 грудня 1936 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МОСКАЛЕНКО Iван Гнатович, 1908 р. 
народження, с. Браїлiвка Онуфрiївського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, робiтник пiд'їзної 
колiї шахти № 21. Репресований двiчi. 
Арештований 20 жовтня 1936 року за 
звинуваченням у терористичнiй дiяльностi. 17 
грудня 1936 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
10 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 17 серпня 1937 року. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1960 роках. 

МОСКАЛЕНКО Iван Iванович, 1914 р. 
народження, с. Бiлозiр'я Черкаського р-ну Київської 
обл., українець, освiта н/середня. Проживав у смт 
Хрустальне Краснолуцької мiськради, лiквiдатор 
неписьменностi при Хрустальненськiй лiкарнi. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 26 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1971 роцi.    

МОСКАЛЕНКО Марiя Романiвна, 1908 р. 
народження, с. Таборище Онуфрiївського р-ну 
Харкiвської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в с-щі Сонячне Антрацитiвського р-ну, 
домогосподарка. Арештована 21 жовтня 1936 року 
за пiдозрою у терористичнiй дiяльностi. 27 
листопада 1936 року звiльнена під пiдписку про 
невиїзд. 17 грудня 1936 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, пiдписку про невиїзд 
анульовано.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МОСКАЛЕНКО Сергiй Степанович, 1924 
р. народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
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українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий батальйону автоматникiв. Вiйськовим 
трибуналом 157 стрiлецької бригади 6 квiтня 1943 
року засуджений до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МОСКАЛЕЦЬ Iван Степанович, 1904 р. 
народження, м. Яготин Харкiвської обл., українець, 
освiта вища.  Член ВКП(б) у 1937-1944 рр. 
Проживав у м. Луганську, директор учбово-
дослiдного господарства сiльгоспiнституту. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 червня 
1945 року мiрою покарання визначено строк 
попереднього ув'язнення – був заарештований 5 
серпня 1944 року як соціально небезпечний 
елемент). Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОСКАЛЬОВ Григорiй Максимович, 1912 
р. народження, с. Семеновка Зирянського р-ну 
Новосибiрської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта н/середня. Проживав у м. 
Свердловську, наваловiдбiйник шахти № 28. 
Луганським обласним судом 21 вересня 1946 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МОСКОВКIН Ксенофонт Гаврилович, 1887 
р. народження, х. Попов, Тормосиновський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Вахрушеве Краснолуцької мiськради, коваль 
пожежної команди шахти № 13. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МОСКОВЧЕНКО Семен Iванович, 1911 р. 
народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 14 окремого розвiдувального батальйону. 
Вiйськовим трибуналом 2 танкової армiї 1 червня 
1943 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МОСКОВЧЕНКО Якiв Єрмолайович, 1887 
р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 16 жовтня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МОСПАН Григорiй Зосимович, 1892 р. 
народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Литвинiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 11 
вересня 1936 року за звинуваченням в 
антирадянськiй дiяльностi. 19 березня 1937 року 
справу припинено за неосуднiстю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МОСПАНОВ Петро Степанович, 1912 р. 
народження, с. Зубово Старооскольського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, 
робiтник шахти № 77. Арештований 8 липня 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 недоведенiстю звинувачення.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МОСС Ольга Пилипiвна, 1888 р. 
народження, к. Штейнбах, Катеринославська 

губернiя, нiмкеня, освiта початкова. Проживала в 
кол.к. Мiсарош Бiлогорiвської селищної Ради 
Попаснянського р-ну, колгоспниця к-пу iм. К. 
Маркса. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 
грудня 1937 року засуджена до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1962 роцi.    

МОСТЕПАН Митрофан Тимофiйович, 
1888 р. народження, с. Василькiвка 
Василькiвського р-ну Днiпропетровської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, тесляр-кустар. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1971 роцi.    

МОСТОВИЙ Дiонiсiй (Денис) Павлович, 
1880 р. народження, с. Нова Астрахань 
Кремiнського р-ну, українець, освiта середня. 
Проживав у м. Рубiжному, помiчник санiтарного 
лiкаря зал.ст. Насвiтевич. Репресований двiчi. 
Арештований 16 жовтня 1932 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 25 грудня 1932 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-
пiд варти звiльнений. Вiйськовим трибуналом 28 
району авiацiйного базування 26 лютого 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1995 роках. 

МОСТОВИЙ Iван Микитович, 1897 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, 
старший провiдник худоби контори 
"Райзаготхудоба". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Пiвденного фронту 10 березня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

МОСТОВИЙ Трохим Федорович, 1882 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, 
техпрацiвник райфiнвiддiлу. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 31 серпня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОСЯКIН Iсай Самiйлович, 1896 р. 
народження, с. Райгород Кам'янського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у смт Родакове 
Слов'яносербського р-ну, iнженер служби 
сигналiзацiї i зв'язку зал.ст. Родакове. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

МОСЯКОВ Якiв Данилович, 1896 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, завiдуючий 
продовольчим магазином № 66. Донецьким 
обласним судом 1 сiчня 1933 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МОТАВIН Сергiй Осипович, 1891 р. 
народження, с. Котловка Єлабузького р-ну 
Татарстану, Росiйська Федерацiя, татарин, освiта 
середня.  На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
м. Стахановi, помiчник головного iнженера тресту 
"Серговугiлля". Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР 21 вересня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МОТВА Вiктор Матвiйович, 1918 р. 
народження, с. Чернiгiвка Чернiгiвського р-ну 
Запорiзької обл., українець, освiта н/середня. 
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Проживав у с. Шульгинка Старобiльського р-ну, 
приймальник пункту "Заготзерно". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 3 жовтня 
1941 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МОТИЛЕВСЬКИЙ Бронiслав Денисович, 
1898 р. народження, с. Базалiя Базалiйського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Будьонного. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 19 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МОТИЛЕНКО Архип Никифорович, 1907 
р. народження, с. Новопетрiвка, Одеська обл., 
українець, освiта середня. Проживав у смт 
Ленiнське Свердловської мiськради, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 15 сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МОТIЄНКО Василь Панасович, 1903 р. 
народження, смт Карлiвка Карлiвського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, комерцiйний директор з-
ду Наркомату шляхiв. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 11 жовтня 1939 року засуджений до 5 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1958 роцi.    

МОТОРIН Михайло Михайлович, 1910 р. 
народження, с. Горшечне Старооскольського р-ну 
Курської обл.,Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Рубiжне, каменяр 
"Iндустрбуду". Арештований 14 жовтня 1932 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 
сiчня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МОТОРIН Олександр Тимофiйович, 1888 
р. народження, с. Пирогово Ростовського р-ну 
Ярославської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у кол.с. Богомолiвка 
Новоолександрiвської сiльради Троїцького р-ну, 
старший городник райземвiддiлу. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1943 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МОТОРКО Микола Васильович, 1925 р. 
народження, м. Антрацит, українець, освiта 
н/середня. Проживав у м. Вознесенську 
Миколаївської обл., артист пересувного театру. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 17 грудня 1944 року засуджений до 20 р. 
позбавлення волi. 18 листопада 1955 року строк 
покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

МОТОРНИЙ Терентiй Микитович, 1892 р. 
народження, м. Бендери, Молдова, росiянин, освiта 
вища. Проживав у м. Луганську, начальник 
житлово-комунального вiддiлу з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Арештований 12 сiчня 1938 року за 
звинуваченням у шкiдництвi i шпигунствi. 16 
жовтня 1939 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.    

МОТУЗОВ Iван Iванович, 1908 р. 
народження, смт Михайлiвка Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова.  На час 

арешту член ВКП(б). Проживав у Михайлiвцi, 
заступник начальника шахти № 30-35 
"Михайлiвська". Арештований 19 травня 1943 року 
за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам, що в ходi слiдства не було доведено. 2 
серпня 1943 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МОТУЗОВ Максим Петрович, 1891 р. 
народження, с. Осинове Новопсковського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с. Тев'яшеве 
Новопсковського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 10 сiчня 1933 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОХНИЦЬКИЙ Никифор Якович, 1887 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, 
без певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 15 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОХНИЦЬКИЙ Пилип Григорович, 1886 
р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, 
колгоспник к-пу "Червоний Жовтень". 
Арештований 26 грудня 1932 року за 
звинуваченням у шкiдництвi. 31 грудня 1932 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МОХНИЦЬКИЙ Порфирiй Тихонович, 
1894 р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Сватове, майстер держмаслозаводу № 7. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 16 квiтня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МОХОВ Iван Петрович, 1895 р. народження, 
ст-ця Голубiнська Калачевського р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Ровеньки, 
служитель релiгiйного культу. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 9 квiтня 1930 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОХОВ Яким Назарович, 1885 р. 
народження, х. Просьє, В'язниковський р-н 
Iвановської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
приймальник вiддiлу технiчного контролю з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Спецколегiєю Донецького 
обласного суду 25 грудня 1936 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МОХОТЕНКО Iван Микитович, 1876 р. 
народження, с. Варварiвка Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Медвежанка Свердловської 
мiськради, колгоспник к-пу iм. газети "Вперед". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

МОЦАР Олександр Петрович, 1879 р. 
народження, с. Старi Боровичi Сосницького р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, вагар зал.ст. Луганськ. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 19 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    
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МОЧАЛОВ Василь Якович, 1915 р. 
народження, м. Брянка, українець, освiта н/середня. 
Проживав за мiсцем народження, електрик 
Алчевського з-ду iм. Ворошилова. Арештований 22 
червня 1935 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 31 грудня 1935 року справу 
припинено за недоведенiстю протиправних дiй, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МОЧАЛОВ Панас Сергiйович, 1915 р. 
народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Родакове Слов'яносербського р-ну, слюсар-
автоматник паровозного депо Родакове. Лiнiйним 
судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 15 жовтня 
1937 року засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МОЧАЛОВ Петро Григорович, 1890 р. 
народження, с. Лозовка Касторенського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, сторож 
житлокомбiнату. Арештований 19 вересня 1933 
року за пiдозрою у здiйсненнi теракту, що в ходi 
слiдства не було доведено. 13 сiчня 1934 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МОЧАЛОВ Прокопiй Терентiйович, 1893 р. 
народження, Пєсковський р-н Воронезької обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, вантажник 
"Вiйськлiсгосппрому". Луганським обласним судом 
28 травня 1946 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

МОЧАЛОВА Тетяна Iванiвна, 1907 р. 
народження, с. Пєски Борисоглєбського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта середня. Проживала в м. Попасна, медсестра 
полiклiнiки зал.ст. Попасна. Арештована 30 жовтня 
1943 року за пiдозрою у зрадi Батькiвщини. 27 
грудня 1943 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

МОЧЕНЯТ Захар Захарович, 1899 р. 
народження, с. Старе Село, Вiтебська обл., 
Бiлорусь, єврей, освiта початкова.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав у с. Тополi Троїцького р-
ну, директор радгоспу "Тополi". "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 16 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

МОЧУГА Дмитро Григорович, 1911 р. 
народження, Кремiнський р-н, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий. 
Вiйськовим трибуналом 15 стрiлецького корпусу 1 
серпня 1935 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

МОШИНСЬКИЙ Болеслав Антонович, 
1905 р. народження, с. Немиринцi Городоцького р-
ну Хмельницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Михайлiвка Кремiнського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Артема. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 
роцi.    

МОШИНСЬКИЙ Казимир Антонович, 
1918 р. народження, с. Немиринцi Городоцького р-
ну Хмельницької обл., поляк, освiта початкова. 

Проживав у с. Михайлiвка Кремiнського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Артема. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 20 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 
роцi.    

МОШИНСЬКИЙ Карл Антонович, 1908 р. 
народження, с. Немиринцi Городоцького р-ну 
Хмельницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Михайлiвка Кремiнського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Артема. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 
роцi.    

МОШЛЯК Феоктист Кирилович, 1897 р. 
народження, с. Шушвалiвка, Харкiвська обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Спiрне 
Попаснянського р-ну (пiзнiше Артемiвського р-ну 
Донецької обл.), робiтник радгоспу "Спiрне". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1958 роцi.   

МОШНЯКОВ Марко Романович, 1899 р. 
народження, х. Чаусов, Верхньокурмоярський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, стволовий шахти № 3-4. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 23 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МОШНЯКОВ Михайло Меркулович, 1921 
р. народження, х. Ольховський, Тормосіновський р-
н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 275 стрiлецького полку 170 стрiлецької 
дивiзiї. До призову в армiю проживав у м. 
Антрацитi. Арештований 29 листопада 1941 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 15 грудня 1941 
року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв 
для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МОШТАЛЕНКО Харитина Леонтiївна, 
1912 р. народження, м. Кiровськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в Кiровську, 
домогосподарка. Постановою Вiйськового 
трибуналу вiйськ НКВС Луганської обл. вiд 9 
квiтня 1942 року вислана за межi України як 
дружина репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини.  Реабiлiтована у 1992 роцi.    

МОЩИНСЬКИЙ Мусiй Стефанович, 1907 
р. народження, с. Ласкiв Володимир-Волинського 
р-ну Волинської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, електромонтер тресту 
"Кавелектромонтаж". Луганським обласним судом 
22 грудня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МРОЗОВСЬКИЙ Болеслав Iванович, 1888 
р. народження, Польща, поляк, освiта середня. 
Проживав у м. Старобiльську, викладач 
фельдшерської школи. Згiдно з наказом НКВС 
СРСР № 00458 розстрiляний 11 серпня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МРУЗ Анастасiя Iванiвна, 1904 р. 
народження, м. Луганськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в Луганську, 
домогосподарка. Арештована 11 листопада 1937 
року як така, що розповсюджувала антирадянськi 
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вигадки. Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 
1994 роцi.    

МРУЗ Бронiслав Станiславович, 1889 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду № 60. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

МРУЗ Леонiд Станiславович, 1898 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, майстер прокатно-
бандажного цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

МУДЕНКО Любов Романiвна, 1923 р. 
народження, с. Олександродар Криворiзького р-ну 
Днiпропетровської обл., українка, освiта середня. 
Проживала в м. Луганську, комендант тресту 
"Пiвденсантехбуд". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 27 листопада 1944 року 
засуджена до 10  р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1992 роцi.    

МУДРАКОВ Iларiон Тарасович, 1885 р. 
народження, с. Богородицьке Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Богородицькому, рiзнороб тресту 
"Вуглепромрозвiдка". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

МУЖИЛО Марiя Дмитрiвна, 1907 р. 
народження, м. Алчевськ, українка, освiта середня. 
Проживала в Алчевську, домогосподарка. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 жовтня 
1943 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

МУЗАЛЕВСЬКИЙ Михайло Михайлович, 
1886 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, iнвалiд, не 
працював. Арештований 7 травня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, 
пособництвi нiмецьким окупантам. 25 вересня 1943 
року виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл., з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1943 роцi.    

МУЗИКА Олексiй Тимофiйович, 1909 р. 
народження, Актюбiнська обл., Казахська РСР, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Первомайську, начальник дiльницi шахти № 4-5 
"Сокологорiвка". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МУЗИРЯ Григорiй Петрович, 1880 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, без певних 
занять. Арештований 16 березня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

МУЗИРЯ Михайло Юхимович, 1910 р. 
народження, с. Червонопопiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, наваловiдбiйник шахти iм. Крупської. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

МУЗИРЯ Сергiй Маркович, 1912 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий. 
Вiйськовим трибуналом 218 стрiлецької дивiзiї 21 
серпня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МУЗОЛЬФ Едуард Густавович, 1885 р. 
народження, х. Мозорацький, Мархлевський р-н 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Лозне Бiлокуракинського р-ну, коваль к-пу iм. 
Ленiна. Донецьким обласним судом 17-19 квiтня 
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МУЗОЛЬФ Олександр Густавович, 1879 р. 
народження, Київська обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Шарiвка 
Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Молотова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МУКОСЄЄВ Iван Михейович, 1907 р. 
народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, директор бази "Головросжиролiя". 
Арештований 4 травня 1943 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 19 сiчня 1944 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

МУЛИК Iван Антонович, 1893 р. 
народження, с. Кам'янка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, 
колгоспник к-пу iм. Будьонного. Арештований 9 
сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 7 лютого 1933 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1933 
роцi.    

МУЛИК Iван Федорович, 1873 р. 
народження, с. Кам'янка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 24 березня 1930 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МУЛИК Мартин Iванович, 1889 р. 
народження, с. Кам'янка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Георгiївка Лутугинського р-ну, забiйник худоби 
бойнi "Шкiрспiлка". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МУЛИК Никифор Iванович, 1894 р. 
народження, с. Кам'янка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, 
лiсник к-пу iм. Будьонного. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МУЛИК Павло Iллiч, 1877 р. народження, с. 
Остаховка Валуйського р-ну Бєлгородської обл., 
Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, колгоспник к-пу "Червоний орач". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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МУЛИК Тихiн (Михайло) Андрiйович, 1888 
р. народження, с. Кам'янка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, 
колгоспник к-пу iм. Будьонного. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МУЛТИХ Василь Костянтинович, 1922 р. 
народження, м. Марiуполь Донецької обл., грек, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
служитель релiгiйного культу. Постановою 
Особливої наради при МДБ СРСР вiд 18 грудня 
1946 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МУЛЯРОВ Iван Євстигнiйович, 1917 р. 
народження, смт Щотове Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта вища. 
Вiйськовослужбовець, черговий пункту зв'язку 
головної бази Балтiйського флоту. Вiйськовим 
трибуналом Балтiйського флоту 2 серпня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1974 
роцi.    

МУЛЯРОВ Iлля Дмитрович, 1911 р. 
народження, смт Щотове Антрацитiвської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. 
Військовослужбовець, стрiлець 21 застави 5 
прикордонного загону НКВС. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ прикордонної i внутрiшньої 
охорони Ленiнградського вiйськового округу, 
Російська Федерація, 15 березня 1936 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

МУМРIЙ Iван Васильович, 1897 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, експедитор 
сiльпо. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МУН Iван Дмитрович, 1899 р. народження, 
с. Синельниково Покровського р-ну Приморської 
обл., Росiйська Федерацiя, кореєць, освiта середня. 
Проживав у с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
рахiвник к-пу iм. Чубаря. Арештований 26 липня 
1935 року за пiдозрою у шпигунствi. 7 жовтня 1935 
року справу припинено за недоцiльнiстю, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МУНДРЕВ Василь Iванович, 1893 р. 
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, 
вагонний майстер зал.ст. Родакове. Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 21 лютого 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МУНДТ Альберт Вiльгельмович, 1906 р. 
народження, Iзяславський р-н Вiнницької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Бiрюкове 
Свердловської мiськради, колгоспник к-пу iм. 
Будьонного. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
9 лютого 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МУРАВИК Анастасiя Iванiвна, 1899 р. 
народження, с. Городище Бiловодського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Рубiжне, службовка мiського вiддiлення 
Держбанку. Особливою нарадою при НКВС СРСР 

18 серпня 1945 року вислана за межi України. 
Реабiлiтована у 1989 роцi.    

МУРАВИЦЬКИЙ Стефан Iванович, 1883 р. 
народження, ст-ця Должанська Єйського р-ну 
Краснодарського краю, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Фащiвка Антрацитiвського р-ну, комiрник радгоспу 
"Iндустрiя". Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 квiтня 1933 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МУРАВЙОВ Леонiд Андрiйович, 1907 р. 
народження, с. Марково Луховицького р-ну 
Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Стахановi, начальник 
технiчного вiддiлу рудоремзаводу. Луганським 
обласним судом 25 квiтня 1949 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МУРАВЙОВ Микола Наумович, 1909 р. 
народження, х. Грем'ячий, Кругловський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
слюсар шахти № 12. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 серпня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МУРАВКО Степан Петрович, 1899 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, пенсiонер. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 23 вересня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 14 жовтня 1941 року. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

МУРАВСЬКИЙ Валентин Станiславович, 
1904 р. народження, Курська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Ровеньки, секретар райздороввiддiлу. "Трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 28 квiтня 1933 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МУРАВСЬКИЙ Данило Максимович, 1886 
р. народження, с. Серебрянка Попаснянського р-ну 
(пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Серебрянцi, робiтник Серебрянського лiсництва. 
Арештований 24 сiчня 1934 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 20 березня 1934 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МУРАВСЬКИЙ Йосип Iванович, 1890 р. 
народження, с. Новий Завод Житомирського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
смт Бiловодськ, колгоспник к-пу 
"Полiтвiддiлiвець". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МУРАВСЬКИЙ Микола Дмитрович, 1894 
р. народження, Польща, поляк.Проживав у м. 
Попасна, слюсар депо Попасна. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 27 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

МУРАВСЬКИЙ Олександр Адамович, 1902 
р. народження, Бобруйський р-н Могильовської 
обл., Бiлорусь, поляк, освiта початкова. Проживав у 
м. Лисичанську, заготiвельник шкiрсировини 
"Союззаготхудоби". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
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СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 5 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1964 роцi.    

МУРАВСЬКИЙ Федiр Васильович, 1897 р. 
народження, Мценський р-н Воронезької обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Первомайську, робiтник шахти 
"Сокологорiвка". Арештований 6 липня 1938 року 
за пiдозрою у шкiдницькiй дiяльностi. 18 серпня 
1938 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1938 роцi.    

МУРАДЬЯН Петро Михайлович, 1895 р. 
народження, Туреччина, вiрмен, освiта початкова. 
Проживав у м. Первомайську, завiдуючий 
пекарнею. Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу 5 вересня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

МУРАЛОВ Василь Андрiйович, 1908 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, робiтник 
новопаровозного цеху з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Арештований 7 грудня 1934 року за 
пiдозрою у здiйсненнi терористичного акту, що в 
ходi слiдства не було доведено. 19 сiчня 1935 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1935 роцi.    

МУРАЛОВ Iван Прокопович, 1905 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
Луганську, приймальник з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 3 листопада 1941 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МУРАНЦЕВ Якiв Тихонович, 1909 р. 
народження, с. Орєхово Даниловського р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, прохiдник шахти № 2-4. Вiйськовим 
трибуналом 199 стрiлецької дивiзiї 20 лютого 1942 
року засуджений до розстрiлу. 22 лютого 1942 року 
Вiйськовою радою 38 армiї розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МУРАТОВ Iван Якович, 1897 р. 
народження, кол.с. Новодеркул Данилiвської 
сiльради Бiловодського р-ну, українець, освiта 
середня. Проживав у м. Луганську, майстер 
"Луганськбуду". Спецколегiєю Донецького 
обласного суду 26 лютого 1935 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МУРАТОВ Христофор Артемович, 1897 р. 
народження, м. Армавiр Краснодарського краю, 
Росiйська Федерацiя, кабардинець, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, завiдуючий 
квартирним вiддiлом "Склобуду". Донецьким 
обласним судом 20 грудня 1935 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1997 
роцi.    

МУРАХОВСЬКИЙ Василь Iванович, 1903 
р. народження, с. Благiвка Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
с. Дар'ївка Свердловської мiськради, служитель 
релiгiйного культу. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

МУРАХОВСЬКИЙ Iван Мусiйович, 1902 р. 
народження, с. Шелестiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Шелестiвцi, колгоспник к-пу iм. Сталiна. 
Арештований 6 травня 1933 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 20 серпня 1933 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    

МУРАХОВСЬКИЙ Петро Лук'янович, 1902 
р. народження, с. Благiвка Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Благiвцi, бригадир к-пу "Трудовий Донбас". 
Арештований 19 сiчня 1933 року за пiдозрою у 
контрреволюцiйному саботажi, що в ходi слiдства 
не було доведено. 25 червня 1933 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.    

МУРАХОВСЬКИЙ Семен Костянтинович, 
1874 р. народження, с. Новомикiльське 
Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Рудiвка Сватiвського р-ну, без 
певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 7 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 2 березня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МУРАШОВ Дмитро Наумович, 1887 р. 
народження, с. Рудiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Рудiвцi, 
колгоспник к-пу "1 Травня". Арештований 5 травня 
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 2 червня 1930 року звiльнений пiд пiдписку 
про невиїзд. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МУРАШОВ Микола Наумович, 1898 р. 
народження, с. Рудiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Рудiвцi, 
колгоспник к-пу "1 Травня". Арештований 5 травня 
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 2 червня 1930 року звiльнений пiд пiдписку 
про невиїзд. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МУРАШОВ Наум Iванович, 1862 р. 
народження, с. Рудiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Рудiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 27 лютого 
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 2 квiтня 1930 року справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

МУРЕНЕЦЬ Сергiй Петрович, 1894 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Краснорiченське Кремiнського р-ну, ремонтний 
робiтник зал.ст. Кабаннє. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 27 грудня 1938 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МУРЗАК Гнат Григорович, 1897 р. 
народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Алмазна Стахановської мiськради, оглядач вагонiв 
зал.ст. Алмазна. Арештований 21 березня 1933 року 
за пiдозрою у проведеннi антирадянськiй агiтацiї. 
17 травня 1933 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

МУРЗИЧ Микола Панасович, 1913 р. 
народження, Попаснянський р-н, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Попасна, методист 
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техшколи при з-дi "Червоний будiвельник". 
Луганським обласним судом 1 квiтня 1939 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МУРЗИЧ Пелагiя Iванiвна, 1897 р. 
народження, с. Денисiвка, Курська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянка, освiта початкова.  Член 
ВКП(б) у 1932-1937 рр. Проживала в м. Кiровську, 
робiтниця шахти № 6 iм. Кiрова. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1947 роцi.    

МУРМИЛО Василь Якимович, 1894 р. 
народження, м. Iзюм Харкiвської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, не 
працював. Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР 29 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

МУРОНЕЦЬ (МУРЕНЕЦЬ) Мирон 
Степанович, 1889 р. народження, смт 
Бiлокуракине, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Кремiнна, не працював. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 30 травня 
1943 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МУРУГОВ Лев (Леон) Федорович, 1903 р. 
народження, х. Молокановський, Нижньочирський 
р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, бригадир вантажникiв шахти № 28-29. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

МУРЧУК Левко Кирилович, 1907 р. 
народження, с. Киликiїв Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської 
мiськради, вантажник шахти № 2-3. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МУСАЙБА (МУСЕЙБА) Реза Заде, 1896 р. 
народження, Iран, перс, неписьменний. Проживав у 
м. Ровеньки, кондитер "Доннархарчу". Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 1 вересня 
1939 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МУСАТОВ Вiктор Максимович, 1906 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
середня. Проживав у м. Москвi, Росiйська 
Федерацiя, монтер на будовах об'єктiв текстильної 
промисловостi. 25 червня 1938 року арештований 
за звинуваченням у контрреволюцiйнiй дiяльностi. 
13 вересня 1938 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

МУСIЄНКО Андрiй Петрович, 1907 р. 
народження, с. Лазiрки Лазiркiвського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у с. Мiстки Сватiвського р-ну, шкiльний 
учитель. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МУСIЄНКО Олександр Костянтинович, 
1892 р. народження, с. Первозванiвка Чутiвського 
р-ну Полтавської обл., українець, освiта середня.  

На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. 
Старобiльську, директор маслозаводу. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 23 жовтня 1943 року 
мiрою покарання визначено строк попереднього 
ув'язнення –  був заарештований 21 лютого 1943 
року, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

МУСТАФА Вiктор Гнатович, 1910 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 130 стрiлецького 
полку 44 стрiлецької дивiзiї. Арештований 12 
червня 1943 року за звинуваченням у зрадницьких 
дiях. 6 серпня 1943 року виправданий Вiйськовим 
трибуналом 1 армiї.  Реабiлiтований у 1943 роцi.    

МУСТАФА Iван Гордiйович, 1895 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, вибiйник 
шахти "Чорноморка". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Донецької обл. 22 серпня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. 12 вересня 1941 року 
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МУСТАФА Iван Калентiйович, 1897 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, возiй шахти 
iм. ОДПУ. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 20 
сiчня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МУСТАФА Трифон Микитович, 1880 р. 
народження, смт Сиротине Сєверодонецької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Сиротиному, майстер Рубiжанського хiмкомбiнату. 
Репресований двiчi. Колегiєю ОДПУ 22 жовтня 
1933 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 9 
серпня 1938 року Особливою нарадою при НКВС 
СРСР засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований в обох справах у 1959 роцi.    

МУСТАФАЄВ Кадир, 1923 р. народження, 
м. Бахчисарай, Кримська АРСР, татарин, освiта 
початкова. Проживав у м. Антрацитi, 
наваловiдбiйник шахти № 1-1-бiс. Луганським 
обласним судом 5 лютого 1948 року засуджений до 
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МУСТЯЦЬ Василь Олексiйович, 1918 р. 
народження, с. Добрянка, Одеська обл., українець, 
освiта н/вища. Проживав у м. Луганську, студент 
Луганського педагогiчного iнституту. Луганським 
обласним судом 12 червня 1941 року засуджений 
до 7 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

МУСЬПАН Iван Гаврилович, 1884 р. 
народження, м. Первомайськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник 
шахти "Чорноморка". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 6 травня 1947 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МУХА Максим Микитович, 1877 р. 
народження, с. Глибоке Пружанського р-ну 
Брестської обл., Бiлорусь, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, селянин-
одноосiбник. Арештований 1 березня 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 квiтня 
1930 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    
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МУХАНОВ Павло Васильович, 1876 р. 
народження, с. Плотава Камишинського р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, конюх зал.ст. Луганськ. Арештований 
16 сiчня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 25 березня 1933 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МУХАЧОВ Володимир Дмитрович, 1892 р. 
народження, с. Коженське, Кiровська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Лисичанську, бухгалтер з-ду 
"Донсода". Луганським обласним судом 27 лютого 
1941 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

МУХIН Андрiй Устимович, 1903 р. 
народження, м. Брянка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Брянцi, робiтник шахти № 
1-бiс "Криворiжжя". Арештований 28 червня 1942 
року за звинуваченням у контрреволюцiйному 
саботажi. 29 липня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.    

МУХIН Антон Iванович, 1877 р. 
народження, м. Свердловськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Свердловську, селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 13 березня 1930 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МУХIН Василь Федорович, 1916 р. 
народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець. Проживав у смт Володарськ 
Свердловської мiськради, десятник шахти № 6 
"Центросоюз". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МУХIН Давид Наумович, 1896 р. 
народження, м. Новочеркаськ Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, нормувальник шахти № 
14-17. Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 11 липня 1932 року висланий на 
3 р. за межi України. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 
1960 роках. 

МУХIН Iван Григорович, 1876 р. 
народження, с. Свяченiвка Дворiчанського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, кучер гiрничого 
технiкуму. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

МУХIН Iван Федорович, 1884 р. 
народження, с. Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бахмутiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 29 
квiтня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МУХIН Логвин Сильвестрович, 1880 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
служитель релiгiйного культу. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений 

до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МУХIН Максим Порфирович, 1887 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Артемiвську Перевальського р-ну, ветсанiтар 
шахти № 10 iм. Артема. Вiйськовим трибуналом 
гарнiзону м. Алчевська 27 червня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

МУХIН Наум Андрiйович, 1869 р. 
народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав 
за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. 
Арештований 3 липня 1929 року за звинуваченням 
у недонесеннi на злочин, що готувався. 17 березня 
1930 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1930 роцi.    

МУХIН Никифор Юхимович, 1893 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Луганську, 
технiк-конструктор конструкторського бюро 
iнституту "Гiпровуглемаш". Луганським обласним 
судом 8 грудня 1947 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1964 роцi.    

МУХIН Павло Тимофiйович, 1887 р. 
народження, с. Гнилиця Вовчанського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у с. Свердловка Сватiвського р-ну, 
шкiльний учитель. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

МУХIН Петро Карпович, 1896 р. 
народження, с. Плеханово Тербунського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта вища. Проживав у м. Луганську, директор 
м'ясокомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 27 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

МУХIН Семен Євдокимович, 1886 р. 
народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiрюковому, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 
березня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МУХIН Сисой Порфирович, 1883 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 травня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

МУХIН Степан Iванович, 1892 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Проживав у Ровеньках, ветеринар к-пу 
iм. Шевченка. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 24 
квiтня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МУХIН Федiр Андрiйович, 1880 р. 
народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiрюковому, селянин-одноосiбник. Постановою 
Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 
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березня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МУХIН Якiв Михайлович, 1906 р. 
народження, с. Покровське Неклиновського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Нижнiй 
Нагольчик Антрацитiвського р-ну, голова к-пу 
"Пролетар". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1966 роцi.    

МУХЛIН Анатолiй Андрiйович, 1893 р. 
народження, с. Давидiвка Володарського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Лiсна Поляна Маркiвського р-ну, 
робiтник зернорадгоспу "Старобiльський". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1965 
роцi.    

МУХОПАДОВ Петро Iванович, 1899 р. 
народження, с. Твердохлєбовка Богучарського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Чорнухине 
Перевальського р-ну, тесляр, працював на 
залiзницi. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 7 лютого 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МУШАК Антон Петрович, 1892 р. 
народження, с. Зарiччя Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Миколаївка Бiлокуракинського р-ну, 
колгоспник к-пу "Бiльшовик". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МУШАК Войцех Петрович, 1886 р. 
народження, с. Зарiччя Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у смт Троїцьке, техпрацiвник райвиконкому. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

МУШНIН Єгор Тимофiйович, 1888 р. 
народження, с. Кашкарне Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Кашкарному, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 
квiтня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МУШТАЄВ Захар Федорович, 1886 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 квiтня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

МУШТАЙ Iван Кузьмич, 1909 р. 
народження, с. Демино-Олександрiвка Троїцького 
р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 498 стрiлецького 
полку 113 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим 
трибуналом 38 армiї 17 квiтня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

МУШТАЙ Тимофiй Матвiйович, 1883 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 

початкова. Проживав у Троїцькому, коваль к-пу iм. 
Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

МУЩЕНКО Омелян Петрович, 1888 р. 
народження, Попаснянський р-н, українець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 13 лютого 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

М'ЯКОТА Ганна Василiвна, 1900 р. 
народження, с. Липиця Горiшня Рогатинського р-ну 
Iвано-Франкiвської обл., українка, освiта вища. 
Проживала в с. Покровське Троїцького р-ну, 
головлiкар райлiкарнi. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 11 жовтня 1939 року визнана 
соцiально небезпечним елементом i засуджена до 3 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1989 роцi.    

М'ЯКОТА Самiйло Юхимович, 1860 р. 
народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Калмикiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 2 квiтня 1935 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 
квiтня 1935 року справу припинено за 
недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

М'ЯКОТКIН Василь Кирсанович, 1912 р. 
народження, с. Македонiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав на кол.х. 
Чернiв Першозванiвської сiльради Лутугинського 
р-ну, Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 
листопада 1943 року визнаний соцiально 
небезпечним елементом i засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

М’ЯКШУН Родiон Фотiйович, 1896 р. 
народження, с. М'якшунiвка, Чернiгiвська обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Городище Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу 
"Червоний прапор". Старобiльським окружним 
судом 2 серпня 1934 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

М'ЯЛКОВСЬКИЙ Леонтiй Владиславович, 
1905 р. народження, с. Бiлки Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Безгинове Новоайдарського р-ну, колгоспник к-
пу iм. Петровського. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

М'ЯСКОВСЬКИЙ Iван Платонович, 1909 
р. народження, с. Северинiвка Iванiвського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Лозно-Олександрiвка 
Бiлокуракинського р-ну, механiк 
райхарчопромкомбiнату. Луганським обласним 
судом 12 грудня 1949 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1961 роцi.    

М'ЯСКОВСЬКИЙ Павло Вiкентiйович, 
1900 р. народження, с. Дзикунка Новоград-
Волинського р-ну Київської обл., поляк. Проживав 
у кол.с. Лаврiвка Бiлокуракинського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Тельмана. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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М'ЯСНИКОВ Микола Федорович, 1888 р. 
народження, м. Слов'янськ Донецької обл., 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Старобiльську, священик Миколаївської церкви. 
Постановою Особливої наради при МДБ СРСР вiд 
18 грудня 1946 року висланий за межi України.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

М'ЯСНИКОВ Петро Iванович, 1896 р. 
народження, х. Лопохуватий, Глубокинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Талове 
Краснодонського р-ну, тесляр шахти № 12. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

М'ЯУС Микола Федосiйович, 1906 р. 
народження, смт Кринична Макiївської міськради 
Донецької обл., українець, освiта вища. Проживав у 
м. Рубiжне, iнженер Рубiжанського хiмкомбiнату. 
Арештований 3 березня 1938 року за пiдозрою у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

Н  
НАБЕР (НАБОР) Едуард Корнiйович 

(Корнелiйович), 1880 р. народження, с. Турки 
Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, колгоспник к-пу iм. Р. Люксембург. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

НАБIБУЛIНА Марiя Iванiвна, 1906 р. 
народження, с. Дашлак-Даєр Бiюк-Онларського р-
ну, Кримська АРСР, татарка, освiта початкова. 
Проживала в м. Брянка, модистка-надомниця. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 7 жовтня 
1944 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

НАБОКА Iван Омелянович, 1886 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 березня 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

НАБОКА Михайло Омелянович, 1904 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, робiтник шахти № 7-8. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 
роцi.    

НАБОКIНА Любов Дмитрiвна, 1920 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українка, освiта н/середня. Проживала в м. Красний 
Луч, вагар Петровенькiвського млина. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 28 червня 
1945 року вислана за межi України. Реабiлiтована у 
1992 роцi.    

НАБОКОВ Григорiй Матвiйович, 1907 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, слюсар склозаводу. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 14 серпня 
1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

НАВАЛЬНИЙ (ТАНАНАЙСЬКИЙ) 
Автоном Iванович, 1900 р. народження, с. 
Шолохове Нiкопольського р-ну Днiпропетровської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Крiпенський Антрацитiвської мiськради, робiтник 
шахти № 23. Донецьким обласним судом 23 сiчня 
1935 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НАВКА Кiндрат Трохимович, 1901 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, начальник 
цеху склозаводу. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької обл. 14 серпня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

НАВОТНА Дар'я Петрiвна, 1909 р. 
народження, с. Iванiно, Iвановська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в 
м. Луганську, не працювала. Луганським обласним 
судом 25 листопада 1948 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

НАВОТНИЙ Ярослав Францович, 1893 р. 
народження, Чехословаччина, чех, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду iм. Артема. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

НАВРОЦЬКИЙ (НАВРОДСЬКИЙ) Йосип 
Домiнiкович (Домiонович), 1895 р. народження, с. 
Вiйтiвцi Iзяславського р-ну Вiнницької обл., поляк, 
освiта початкова. Проживав у с. Шелестiвка 
Мiловського р-ну, колгоспник к-пу iм. Сталiна. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
31 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАГИБА Степан Дмитрович, 1906 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Штерiвка 
Краснолуцької мiськради, завiдуючий базою 
"Союзборошно". "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 
28 квiтня 1933 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАГИБIН Григорiй Федотович, 1877 р. 
народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Спiвакiвцi, 
колгоспник к-пу "Паркомуна". Арештований 5 
лютого 1943 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 4 травня 1943 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

НАГИБIН Iван Пилипович, 1905 р. 
народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Спiвакiвцi, 
робiтник рембригади Московсько-Донецької 
залiзницi. Репресований двiчi. Лiнiйним судом 
Московсько-Донецької залiзницi 23-24 липня 1938 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
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Постановою Особливої наради при МДБ СРСР вiд 
2 листопада 1949 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1978 i 1962 роках. 

НАГИБIН Микола Петрович, 1899 р. 
народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Спiвакiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 березня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

НАГИБIН Петро Гнатович, 1876 р. 
народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Спiвакiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 березня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

НАГИБIН Порфирiй Петрович, 1902 р. 
народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, вантажник шахти № 1-2-бiс "Iрмине". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Саратовської 
обл., Росiйська Федерацiя, 20 серпня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НАГИБОВ (НАГИБА) Дмитро Степанович, 
1869 р. народження, с. Олексiївка Артемiвського р-
ну Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав на кол.х. Крепаки, Слов'яносербський р-
н, селянин-одноосiбник. Арештований 5 березня 
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 27 березня 1930 року справу припинено за 
малозначнiстю, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1930 роцi.  

НАГИХ Iван Миколайович, 1880 р. 
народження, м. Старобiльськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, завiдуючий 
центральним iнструментальним складом з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

НАГНЕТКIН Степан Павлович, 1872 р. 
народження, с. Верхнiй Мiнченок Станично-
Луганського р-ну, росiянин, неписьменний. 
Проживав у Верхньому Мiнченку, тесляр к-пу 
"Нове життя". Арештований 17 сiчня 1942 року за 
висловлювання невдоволення заходами партiї i 
уряду. 4 квiтня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НАГОРНИЙ Артем Семенович, 1878 р. 
народження, с. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Зимогiр'ї, 
селянин-одноосiбник. Постановою Судової 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 листопада 
1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАГОРНИЙ Євтiй Дмитрович, 1888 р. 
народження, с. Мар'ївка Свердловської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Карпове-Крiпенське Свердловської мiськради, 
селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 11 липня 1932 року засуджений 

до 3 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НАГОРНИЙ Захар Матвiйович, 1865 р. 
народження, с. Врадiївка Первомайського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Первомайську, торговець-
приватник. Репресований двiчi. Арештований 19 
листопада 1937 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 27 листопада 1937 року 
справу припинено за вiком, з-пiд варти звiльнений. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
16 липня 1940 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1937 i 1989 роках.   

НАГОРНИЙ Iван Маркович, 1925 р. 
народження, с. Пилипи-Олександрiвськi 
Вiньковецького р-ну Кам'янець-Подiльської обл., 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Стахановi, вибiйник шахти № 6 "Максимiвська". 
Луганським обласним судом 29 червня 1955 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НАГОРНИЙ Iлля Захарович, 1913 р. 
народження, с. Врадiївка Первомайського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Первомайську, стволовий шахти 
"Сокологорiвка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАГОРНИЙ Кузьма Петрович, 1899 р. 
народження, с. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Родакове Слов'яносербського р-ну, робiтник зал.ст. 
Родакове. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 13 квiтня 1933 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НАГОРНИЙ Купрiян Захарович, 1908 р. 
народження, с. Врадiївка Первомайського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Первомайську, тесляр пивного 
складу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 2 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАГОРНИЙ Мартин Iванович, 1898 р. 
народження, с. Совiчки Нiкiтовського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алмазна 
Стахановської мiськради, постачальник з-ду 
"Сталь". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 
вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1965 роцi.    

НАГОРНИЙ Микола Євдокимович, 1905 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Вiйськовослужбовець, полiткерiвник ескадрону 102 
кавалерiйського полку. Арештований 14 вересня 
1938 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї, що в ходi слiдства 
не було доведено. 19 квiтня 1939 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1939 роцi.    

НАГОРНИЙ Михайло Дмитрович, 1881 р. 
народження, с. Мар'ївка Свердловської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав на 
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куркульських виселках. Постановою Судової 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 11 липня 1932 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

НАГОРНИЙ Петро Васильович, 1914 р. 
народження, с. Мар'ївка Свердловської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мар'ївці, 
робiтник шахти № 7. Вiйськовим трибуналом 34 
району авiацiйного базування 15 лютого 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

НАГОРНИЙ Петро Логвинович, 1887 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Рубiжанському лiсництвi, лiсник. Вiйськовим 
трибуналом 59 стрiлецької дивiзiї 23 травня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НАГОРНИЙ Петро Пилипович, 1885 р. 
народження, с. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, десятник господарської частини 
"Харчоторгу". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАГОРНИЙ Савелiй Григорович, 1884 р. 
народження, с. Врадiївка Первомайського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Первомайську, сторож лiсного 
складу шахти "Сокологорiвка". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькой обл. 23 грудня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

НАГОРНИЙ Семен Трохимович, 1909 р. 
народження, с. Лозуватка, Київська обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
вантажник шахти № 2. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 20 травня 1942 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НАГОРНЮК Василь Онисимович, 1908 р. 
народження, с. Iльпiнь Рiвненського р-ну 
Рiвненської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Михайлiвка Ровенькiвської 
мiськради, не працював. Луганським обласним 
судом 13 вересня 1946 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НАГОРСЬКИЙ Василь Олексiйович, 1886 
(1895) р. народження, с. Малоолександрiвка 
Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Малоолександрiвцi, не працював. 
Арештований 18 червня 1943 року як соцiально 
небезпечний елемент. 10 сiчня 1944 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1944 роцi.    

НАГОРСЬКИЙ Iван Iванович, 1880 р. 
народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоолександрiвцi, без певних занять. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 серпня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

НАГОРСЬКИЙ Павло Єгорович, 1899 р. 
народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-

ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 10 травня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1971 роцi.    

НАГОРСЬКИЙ Тимофiй Олексiйович, 1901 
р. народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. 
Арештований 18 березня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 лютого 
1932 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

НАГОРСЬКИЙ Юхим Iванович, 1902 р. 
народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 28 квiтня 1933 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАГОРЯНСЬКА Єфросинiя Сергiївна, 
1900 р. народження, смт Краснорiченське 
Кремiнського р-ну, українка, неписьменна. 
Проживала в Краснорiченському, домогосподарка. 
Луганським обласним судом 20 травня 1950 року 
засуджена до 25 р. позбавлення волi. Верховним 
судом УРСР 9 червня 1955 року строк покарання 
знижено до 8 р.  Реабiлiтована у 1991 роцi.    

НАГОРЯНСЬКИЙ Володимир Семенович, 
1899 р. народження, смт Краснорiченське 
Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий. Вiйськовим 
трибуналом 27 окремої стрiлецької бригади 22 
лютого 1943 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НАГОРЯНСЬКИЙ Прокiп Васильович, 
1883 р. народження, смт Краснорiченське 
Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Краснорiченському, колгоспник к-пу 
iм. Постишева. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

НАГОРЯНСЬКИЙ Якiв Данилович, 1914 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
шофер артилерiйського управлiння 
Сталiнградського фронту. Арештований 19 липня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 26 липня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю складу злочину. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

НАГРУДНИЙ Якiв Мусiйович, 1874 р. 
народження, м. Днiпропетровськ, українець, освiта 
середня. Проживав у м. Рубiжне, старший 
економiст будуправлiння № 20. Арештований 3 
лютого 1938 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 14 жовтня 1938 року 
справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

НАДАХОВСЬКИЙ Йосип Карлович, 1895 
р. народження, с. Малий Лазучин Базалiйського р-
ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Червоний Жовтень Станично-
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Луганського р-ну, колгоспник к-пу iм. Постишева. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 20 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

НАДАХОВСЬКИЙ Фелiкс Карлович, 1912 
р. народження, с. Пiдлiсне Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Преображенне Сватiвського р-ну, колгоспник 
к-пу "Бiльшовик". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

НАДЄЄВ Григорiй Iванович, 1896 р. 
народження, Литва, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, вибiйник шахти iм. 
Iллiча. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.    

НАДОЛIНСЬКИЙ Олексiй Адамович, 1911 
р. народження, м. Звенигородка Київської обл., 
поляк, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, 
учень токаря вагоноремонтного з-ду. Лiнiйним 
судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 9 лютого 1939 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НАДЬ Альберт Михайлович, 1887 р. 
народження, Австро-Угорщина, угорець, освiта 
середня. Проживав у с. Демино-Олександрiвка 
Троїцького р-ну, тимчасово не працював. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 20 серпня 1935 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. 25 жовтня 1935 року вирок 
скасовано, справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

НАЗАРЕВИЧ Павло Феофiлович, 1890 р. 
народження, с. Михайлiвка Артемiвського р-ну 
Донецької обл., поляк, освiта середня. Проживав у 
м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, 
завiдуючий динамiтним складом шахти № 13. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1959 роцi.   

НАЗАРЕНКО Анастасiя Федорiвна, 1897 р. 
народження, с. Новомикiльське Мiловського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Новомикiльському, домогосподарка. Арештована 1 
травня 1943 року за звинуваченням у намаганнях 
дезорганiзувати колгоспне господарство. 26 липня 
1943 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 
роцi.    

НАЗАРЕНКО Антон Павлович, 1886 р. 
народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Великоцьку, колгоспник к-пу "Нове життя". 
Мiловським районним народним судом 28 вересня 
1933 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

НАЗАРЕНКО Григорiй Юхимович, 1891 р. 
народження, с. Чепигiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Чепигiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 6 травня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 
червня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю 

складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    

НАЗАРЕНКО Iван Митрофанович, 1892 р. 
народження, с. Микiльське Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Успенка Лутугинського р-ну, тесляр Вiльхiвського 
коксохiмзаводу № 12. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАЗАРЕНКО Кiндрат Данилович, 1904 р. 
народження, с. Кривий Рiг Василькiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Сватове, вантажник 
елеватора "Заготзерно". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

НАЗАРЕНКО Марфа Iванiвна, 1908 р. 
народження, с. Байдiвка Старобiльського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в с. 
Шульгинка Старобiльського р-ну, селянка-
одноосiбниця. 7 квiтня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 
вiйськової частини № 1080 засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1972 роцi.      

НАЗАРЕНКО Микола Петрович, 1894 р. 
народження, с. Зорикiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Зорикiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Судової 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 11 лютого 1932 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

НАЗАРЕНКО Михайло Григорович, 1914 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Краснодонi, плановик Краснодонського 
райвиконкому. Луганським обласним судом 14 
червня 1941 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НАЗАРЕНКО Овер'ян Гнатович, 1912 р. 
народження, с. Деркачi Костянтинiвського р-ну 
Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, робiтник 
шахти № 4-2-біс. Арештований 16 сiчня 1942 року 
за звинуваченням у шпигунствi на користь 
нiмецької розвiдки. 1 липня 1942 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1998 роцi.    

НАЗАРЕНКО Павло Семенович, 1914 р. 
народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 642 окремого будiвельного батальйону. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 4 жовтня 1941 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НАЗАРЕНКО Панас Петрович, 1900 р. 
народження, с. Чепигiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Чепигiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Сталiна. 8 квітня 1933 року 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 
ухвалено постанову про вислання за межi України 
умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАЗАРЕНКО Пелагiя Михайлiвна, 1912 р. 
народження, с. Красниково Воловського р-ну 
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Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Краснодонi, не 
працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 21 липня 1943 року засуджена до 8 
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

НАЗАРЕНКО Петро Омелянович, 1912 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, 
селянин-одноосiбник. Арештований 11 квiтня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 17 липня 1932 року позбавлений права 
проживання в 12 мiстах країни. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

НАЗАРЕНКО Платон Володимирович, 
1882 р. народження, с. Калмикiвка Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Калмикiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 20 сiчня 1933 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НАЗАРЕНКО Семен Iванович, 1918 р. 
народження, с. Микiльське Мiловського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Луганську, боєць мiської пожежної команди. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 4 липня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НАЗАРЕНКО Федiр Корнiйович, 1899 р. 
народження, с. Волошино Волошинського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Миколаївка 
Станично-Луганського р-ну, тесляр залiзничної 
магiстралi Москва-Донбас. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

НАЗАРЕНКО Федiр Федотович, 1896 р. 
народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у смт Мiлове, 
шкiльний учитель. Донецьким обласним судом 20 
березня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НАЗАРЕНКО Юхим Дорофiйович, 1891 р. 
народження, с. Мерефа Мерефського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацитi, слюсар ремонтної бази 
№ 1 тресту "Боковоантрацит". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 8 грудня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НАЗАРКО Володимир Трохимович, 1919 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, молодший 
командир 121 полку 29 бригади вiйськ НКВС. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Саратовської 
обл., Росiйська Федерацiя, 22 серпня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.   

НАЗАРКО Володимир Якимович, 1912 р. 
народження, м. Красний Луч, українець, освiта 
початкова. Проживав у Красному Лучi, бурильник 
шахти № 16-бiс. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 12 лютого 1944 року визнаний соцiально 

небезпечним елементом i засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

НАЗАРКО Iван Григорович, 1877 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, сторож 
водопроводу зал.ст. Кремiнна. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 9 жовтня 1937 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НАЗАРКО Iван Михайлович, 1907 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, робiтник служби 
колiї шахти "Кремiнна". Арештований 15 травня 
1942 року за звинуваченням у приналежностi до 
антирадянської групи. У зв'язку з воєнним станом 
етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 
9 лютого 1948 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1948 
роцi.    

НАЗАРКО Микола Савелiйович, 1900 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, 
неписьменний. Проживав у Кремiннiй, робiтник 
шахти "Кремiнна". Донецьким обласним судом 16 
жовтня 1936 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НАЗАРОВ Георгiй Григорович, 1908 р. 
народження, х. Назарово, Мигулiнський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав в м. Алчевську, 
начальник вiддiлу постачання хлiбозаводу. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 17 вересня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НАЗАРОВ Iлля Маркович, 1891 р. 
народження, с. Тереховське, Ростовська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Свердловську, завiдуючий кiнним 
двором шахти № 23. Луганським обласним судом 
24 вересня 1941 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НАЗАРОВ Микола Васильович, 1890 р. 
народження, с. Ключино, Калiнiнська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, робiтник склозаводу 
"Пролетар". Донецьким обласним судом 31 сiчня 
1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НАЗАРОВ Микола Гаврилович, 1900 р. 
народження, с-ще Чорна Холуниця Омутнiнського 
р-ну Кiровської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м. Брянка, керуючий 
конторою "Харчоторгу". Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР 26 березня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

НАЗАРОВ Порфирiй Юхимович, 1889 р. 
народження, х. Плєшаково, Каменський р-н Азово-
Чорноморського краю, Росiйська Федерацiя, 
росiянин. Проживав у м. Антрацитi, зарядник 
акумуляторiв шахти № 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 8 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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НАЗАРОВА Євдокiя Григорiвна, 1901 р. 
народження, с. Степановка Мiллеровського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українка, 
освiта початкова. Проживала в м. Брянка, 
прибиральниця шахти № 1-бiс. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 3 листопада 1937 року 
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1957 роцi.    

НАЗАРЧУК Григорiй Iванович, 1902 р. 
народження, с. Василиха Ставищенського р-ну 
Київської обл., українець, освiта вища. Проживав у 
м. Ровеньки, завiдуючий навчальною частиною 
гiрничого робiтфаку Ровенькiвського навчального 
комбiнату. Арештований 14 лютого 1933 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 29 червня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НАЗIН Єгор Григорович, 1912 р. 
народження, с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Пролетарський Ровенькiвської мiськради, 
мастильник зал.ст. Картушине. Судовою "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАЗЮТА Андрiй Трохимович, 1902 р. 
народження, с. Новоандрiївка Бiлокуракинського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоандрiївцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 
квiтня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАЙБЕРГ Антон Йосипович, 1894 р. 
народження, Чехословаччина, чех, освiта 
початкова. Проживав у м. Ровеньки, десятник 
шахти № 15. Арештований 26 вересня 1933 року за 
звинуваченням у приналежностi до розвiдорганiв 
закордонної держави, що в ходi слiдства не було 
доведено. 10 сiчня 1934 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi. 

НАЙДЕНОВИЧ Сергій Сергійович, 1895 р. 
народження, с. Шаліково Можайського р-ну 
Московської обл., Російська Федерація, білорус, 
освіта н/середня. Проживав у смт Чорнухине 
Перевальського р-ну, начальник зал.ст. Чорнухине. 
Військовим трибуналом Харківського військового 
округу 7 березня 1939 року засуджений до 15 р. 
позбавлення волі. 29 червня 1939 року вирок 
скасовано, справу повернено на дослідування. 9 
січня 1941 року транспортним відділом НКВС 
Північно-Донецької залізниці справу припинено. 
Реабілітований у 1941 році. 

НАЙДИШ Михайло Олександрович, 1875 
р. народження, с. Євсуг Біловодського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у Євсузі, 
селянин-одноосібник. Постановою Особливої 
наради при Колегії ДПУ УРСР від 2 квітня 1930 
року висланий за межі України. Реабілітований у 
1989 році. 

НАЙДУХ Володимир Васильович, 1896 р. 
народження, Галичина, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, завiдуючий магазином 
мiськхарчоторгу. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 

СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

НАЙДЬОНОВ Григорiй Iллiч, 1894 р. 
народження, с. Обознiвка Глобинського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, сторож їдальнi № 25. 
Арештований 6 листопада 1935 року за 
звинуваченням в антирадянських висловлюваннях i 
терористичних намiрах. 19 грудня 1935 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НАЙДЬОНОВ Iван Семенович, 1895 р. 
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, тесляр 
"Пiвнiчдоненерго". Арештований 6 листопада 1935 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 
березня 1936 року виправданий Спецколегiєю 
Донецького обласного суду. Реабiлiтований у 1936 
роцi.    

НАЙДЬОНОВ Iван Якович, 1918 р. 
народження, с. Новоспасiвка Бердянського р-ну 
Днiпропетровської обл., росiянин, освiта н/вища. 
Проживав у м. Луганську, студент Луганського 
сiльгоспiнституту. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 10 лютого 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАЙМАН Густав Готлiбович, 1902 р. 
народження, с. Добрий Кут Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Тепле Станично-Луганського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Калiнiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1978 роцi.    

НАЙМАН Зельма Арнольдiвна, 1923 р. 
народження, с. Чижiвка Новоград-Волинського р-
ну Житомирської обл., нiмкеня, освiта н/середня. 
Проживала в с. Тепле Станично-Луганського р-ну, 
колгоспниця к-пу iм. XVII партз'їзду. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 23 травня 
1942 року засуджена до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1989 роцi.    

НАЙМАН (НЕЙМАН) Якiв Гершкович, 
1911 р. народження, Польща, єврей, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, шапкар артiлi 
"Червоний прапор". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 10 жовтня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1967 роцi.    

НАКОНЕЧНА Ганна Платонiвна, 1909 р. 
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в с. 
Свистунiвка Сватiвського р-ну, не працювала. 
Арештована 12 травня 1943 року як дружина 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 5 серпня 1943 року справу припинено 
за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до 
суду, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1943 
роцi.    

НАКОНЕЧНИЙ Григорiй Феоктистович, 
1899 (1900) р. народження, с. Свистунiвка 
Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Сватове, тесляр контори 
"Трансторгу" зал.ст. Сватове. Репресований двiчi. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
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УРСР вiд 26 березня 1930 року висланий на 3 р. за 
межi України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.    

НАКОНЕЧНИЙ Федiр Степанович, 1911 р. 
народження, с. Пiдпилип'я Орининського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, вибiйник шахти № 25. 
Репресований двiчi. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 16 листопада 1932 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований в обох 
справах у 1989 роцi.    

НАЛИВАЙ Харитон Пилипович, 1897 р. 
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Червонiй Полянi, не працював. Вiйськовим 
трибуналом 3 армiї 4 квiтня 1943 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

НАЛИВАЙКО Григорiй Маркович, 1897 р. 
народження, смт Селезнiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Селезнiвцi, прибиральник породи шахти 
райспоживспiлки. Вiйськовим трибуналом 
Луганського гарнiзону 21 листопада 1947 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

НАЛИВАЙКО Iван Михайлович, 1903 р. 
народження, смт Селезнiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 442 батальйону аеродромного 
обслуговування. Вiйськовим трибуналом 5 
повiтряної армiї 4 вересня 1943 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НАЛИВАЙКО Сергiй Михайлович, 1913 р. 
народження, смт Селезнiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
матрос залiзничного артдивiзiону Iжорського 
укрiпрайону. Вiйськовим трибуналом Балтiйського 
флоту 9 червня 1937 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

НАЛИВАЙЧЕНКО Iван Антонович, 1914 р. 
народження, с. Демино-Олександрiвка Троїцького 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Троїцьке, мiлiцiонер райвiддiлу мiлiцiї. 
Арештований 14 липня 1943 року за пiдозрою у 
спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 28 
лютого 1944 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1944 роцi.    

НАНКIН Володимир Петрович, 1927 р. 
народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта 
н/середня. Проживав у Слов'яносербську, школяр. 
Арештований 28 березня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 21 липня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю складу злочину. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

НАНКIН Iван Петрович, 1919 р. 
народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Слов'яносербську, робiтник 
к-пу iм. Ленiна. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 10 сiчня 1946 року 

засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НАПАЛКОВ Григорiй Васильович, 1884 р. 
народження, с. Степана Разiна Тормосiновського р-
ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Вахрушеве Краснолуцької мiськради, коваль 
хлiбозаводу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 29 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

НАПАЛКОВ Йосип Григорович 
(Георгiйович), 1912 р. народження, х. Соцький, 
Нижньочирський р-н Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у 
смт Верхнiй Нагольчик Антрацитiвської мiськради, 
статистик шахти № 5-бiс. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 19 грудня 1933 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАПРАСНИКОВ Василь Лазарович, 1907 
р. народження, смт Щотове Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Щотовому, черговий транспортного цеху тресту 
"Боковоантрацит". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 29 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАПРАСНИКОВ Микола Омелянович, 
1905 р. народження, сл. Нижньонагольна 
Мiллеровського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, монтер 
шахти № 6 "Зимогiр'я". Арештований 31 липня 
1933 року за звинуваченням у шкiдництвi, що в 
ходi слiдства не було доведено. 30 липня 1934 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1934 роцi.    

НАПРАСНИКОВ Тимофiй Миколайович, 
1912 р. народження, м. Щотове Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Антрацитi, електрик шахти № 1-1-бiс. 
Арештований 29 травня 1938 року за 
звинуваченням у шпигунствi. 28 липня 1938 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НАПРЕЄВ Дмитро Петрович, 1909 р. 
народження, с. Немчино Починковського р-ну 
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
електрослюсар шахти № 2 iм. ВЛКСМ. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

НАРБУТ Йосип Казимирович, 1885 р. 
народження, Литва, литовець, освiта вища. 
Проживав у м. Мiусинську Краснолуцької 
мiськради, завiдуючий техбюро Штердресу. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 31 сiчня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

НАРИЖНИЙ Iван Євграфович, 1916 р. 
народження, с. Алексєєвка Алексєєвського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
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освiта початкова. Проживав у м. Привiлля 
Лисичанської мiськради, перукар клубу шахти iм. 
Артема. Донецьким обласним судом 10 квiтня 1937 
року засуджений до 4 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1966 роцi.    

НАРИКОВ Михайло Васильович, 1918 р. 
народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського р-
ну, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 638 будiвельного 
батальйону. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 10 
березня 1942 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

НАРКЕВИЧ Станiслав Францович, 1882 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у кол.с. Черкаське Євсузької сiльради 
Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "Нова 
культура". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 20 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАРОЖНИЙ Дмитро Несторович, 1894 р. 
народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новорозсошi, колгоспник к-пу iм. Блюхера. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАРОЖНИЙ Семен Стефанович, 1911 р. 
народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Брусiвцi, 
табельник к-пу "Серп i Молот". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 21 серпня 
1941 року засуджений до розстрiлу. 6 вересня 1941 
року Верховним судом СРСР розстрiл замiнено 10 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НАРЧУК Онисiй Олександрович, 1912 р. 
народження, с. Наливайко, Одеська обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, не 
працював. Арештований 2 квiтня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 червня 
1942 року виправданий Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлiтований у 
1942 роцi.    

НАСЄДКIН Кузьма Пилипович, 1911 р. 
народження, с. Сухий Донець Радченського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Iзварине 
Краснодонської мiськради, помiчник машинiста 
водокачки. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 14 червня 1942 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НАСЄДКIН Якiв Iванович, 1912 р. 
народження, с. Нiкiтське Борисовського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Рубiжне, зубний 
лiкар мiської полiклiнiки. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

НАСОНОВ Єгор Михайлович, 1914 р. 
народження, ст-ця Казанська Верхньодонського р-
ну Ростовської обл, Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Тошкiвка 
Первомайської мiськради, крiпильник шахти 
"Тошкiвка". Вiйськовим трибуналом 37 армiї 2 
березня 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок 

виконано 11 березня 1942 року. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

НАСОНОВ Iван Андрiйович, 1903 р. 
народження, м. Свердловськ, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
окремого робiтничого батальйону 2 мотополку. 
Вiйськовим трибуналом 5 залiзничної бригади 28 
травня 1942 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

НАСОНОВ Яким Володимирович, 1883 р. 
народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiрюковому, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 
травня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАСОСНИКОВА Парасковiя Григорiвна, 
1902 р. народження, с-ще Криворiжжя 
Слов'яносербського р-ну, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в Криворiжжi, конторник 
шахти "Семенiвська". Арештована 12 лютого 1931 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 30 квiтня 1931 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

НАСТАЗIН Йосип Антонович, 1893 р. 
народження, с. Жукiвцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, сторож к-пу 
"Ленiнське поле". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАСТАС Марiя Захарiвна, 1916 р. 
народження, с. Харчешти Бєльцького р-ну, 
Молдавська РСР, молдаванка, неписьменна. 
Проживала в м. Антрацитi, вагонниця шахти № 3-4. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької 
обл. 4 вересня 1941 року засуджена до 6 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

НАСТЕЧИН Сава Семенович, 1889 р. 
народження, с. Мала Русава Томашпiльського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Сватове, столяр зал.ст. Сватове. 
Арештований 13 грудня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 
березня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НАТАЛУХА Антон Iванович, 1906 р. 
народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 12 квiтня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НАТАЛУХА Василь Володимирович, 1901 
р. народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 26 квiтня 1933 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАТАЛУХА Єгор Семенович, 1909 р. 
народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну, 
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українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 173 окремого саперного батальйону. 
Вiйськовим трибуналом 78 стрiлецької дивiзiї 24 
квiтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

НАТАЛУХА Павло Володимирович, 1892 р. 
народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 26 квiтня 1933 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАТАЛУХА Федiр Григорович, 1891 р. 
народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-
ну, українець, неписьменний. Проживав у 
Малоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 28 
квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАТАЛУХА Федiр Юхимович, 1902 р. 
народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 26 квiтня 1933 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАТАЛЬЧУК Калiстрат Iванович, 1885 р. 
народження, с. Ситникiвка Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Райгородка Сватiвського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Арештований 26 квiтня 1931 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У 
червнi 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

НАТАЛЬЧУК Купрiян Андрiйович, 1896 р. 
народження, с. Ситникiвка Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Райгородка Сватiвського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Арештований 26 квiтня 1931 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У 
червнi 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

НАТАЛЬЧУК Яким Iванович, 1879 р. 
народження, с. Ситникiвка Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Райгородка Сватiвського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Арештований 26 квiтня 1931 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У 
червнi 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

НАТКЕ Адольф Фрiдрiхович, 1906 р. 
народження, с. Мартинiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Пантюхине Новопсковського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Кагановича. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАТКЕ (НАДКЕ) Герман Юлiсович, 1903 
р. народження, с. Павлiвка Мархлевського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Городище Бiловодського р-ну, селянин-
одноосiбник. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
15 лютого 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАТОЧИЙ Євдоким Васильович, 1893 р. 
народження, с. Воєводське Арбузинського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник зал.ст. 
Луганськ. Арештований 11 липня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 
з воєнним станом етапований углиб країни, де 
пiзнiше не виявлений. 16 березня 1948 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1948 роцi.    

НАУГОЛЬНИЙ Макар Михайлович, 1901 
р. народження, с. Миколаївка Бiлокуракинського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Малоолександрiвка Троїцького р-ну, селянин-
одноосiбник. Донецьким обласним судом 21 квiтня 
1938 року засуджений до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НАУМЕНКО Андрiй Тимофiйович, 1903 р. 
народження, смт Малорязанцеве Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малорязанцевому, десятник шахти "Чорноморка". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

НАУМЕНКО Василь Iванович, 1881 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ОДПУ вiд 16 серпня 1929 року визнаний 
соцiально небезпечним елементом i висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НАУМЕНКО Василь Федорович, 1879 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Привiлля Лисичанської мiськради, кучер кiнного 
двору шахти "Томашiвська". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

НАУМЕНКО Ганна Iванiвна, 1902 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в смт 
Iванiвка Антрацитiвського р-ну, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 23 сiчня 1946 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1956 роцi.    

НАУМЕНКО Ганна Логвинiвна, 1910 р. 
народження, с. Зимовники Сальського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українка, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживала у с-щi Довжанському Свердловської 
мiськради, кiоскер "Союздруку". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ МВС Луганської обл. 22 грудня 
1947 року засуджена до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1970 роцi.    

НАУМЕНКО Ганна Стефанiвна, 1894 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Новiй 
Астраханi, швачка швейної майстернi. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 19 сiчня 1944 року 
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1990 роцi.    

НАУМЕНКО Гарасим Мефодiйович, 1888 
р. народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-
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ну, українець, 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. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

НАУМЕНКО Дмитро Антонович, 1900 р. 
народження, с. Малорязанцеве Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, вибiйник шахти iм. Мельникова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

НАУМЕНКО Захар Федорович, 1869 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, кучер кiнного двору шахти № 1-2. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАУМЕНКО Iван Андрiйович, 1911 р. 
народження, с. Хатнє Вiльховатського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Первомайськ Сватiвського р-ну, 
тракторист зернорадгоспу "Сватiвський". 
Донецьким обласним судом 27 лютого 1938 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

НАУМЕНКО Iван Єфремович, 1897 р. 
народження, с. Поповка Большетроїцького р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, 
прибиральник породи шахти iм. Менжинського. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

НАУМЕНКО Iван Олексiйович, 1910 р. 
народження, с. Ноздрiвка Бiловодського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Ноздрiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 березня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

НАУМЕНКО Iларiон Федорович, 1885 р. 
народження, смт Малорязанцеве Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малорязанцевому, сторож вiддiлку зв'язку. 
Вiйськовим трибуналом 230 стрiлецької дивiзiї 20 
грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. 26 
березня 1942 року розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НАУМЕНКО Макар Йович, 1893 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
середня. Проживав у Лисичанську, нормувальник 
Верхнянського хлiбозаводу. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 3 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

НАУМЕНКО Марiя Iванiвна, 1898 р. 
народження, кол.с. Кiрова Кононiвської сiльради 
Бiловодського р-ну, українка, освiта початкова. 
Проживала за мiсцем народження, без певних 
занять. Арештована 8 лютого 1946 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 12 квiтня 
1946 року справу припинено за недоведенiстю 

протиправних дiй, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1946 роцi.    

НАУМЕНКО Мефодiй Захарович, 1914 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, слюсар шахти № 1-2. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

НАУМЕНКО Микола Iллiч, 1923 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 70 запасного стрiлецького полку. 
Вiйськовим трибуналом 45 запасної стрiлецької 
бригади 29 травня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

НАУМЕНКО Олександр Дем'янович, 1898 
р. народження, с. Березiвське Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Березiвському, десятник шахти № 100. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 24 березня 
1945 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НАУМЕНКО Олексiй Григорович, 1886 р. 
народження, с. Царiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Царiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 квiтня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

НАУМЕНКО Олексiй Пилипович, 1872 р. 
народження, с. Ноздрiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Ноздрiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 березня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

НАУМЕНКО Павло Мефодiйович, 1906 р. 
народження, смт Малорязанцеве Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, слюсар "Склобуду". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НАУМЕНКО Тетяна Романiвна, 1888 р. 
народження, с. Красний Деркул Станично-
Луганського р-ну, українка, неписьменна. 
Проживала в с. Ноздрiвка Біловодського р-ну, 
селянка-одноосiбниця. Арештована 25 лютого 1930 
року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй 
агiтацiї i зв'язках з куркульством. 26 березня 1930 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована 
у 1930 роцi.  

НАУМЕЦЬ Iван Степанович, 1875 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Проживав у Ровеньках, без певних 
занять. Вiйськовим трибуналом 34 району 
авiацiйного базування 25 лютого 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

НАУМЕЦЬ (НАУМЦЕВ) Михайло 
Олексiйович, 1910 р. народження, м. Ровеньки, 
українець, освiта н/середня. Проживав у Ровеньках, 
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не працював. Арештований 15 травня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 червня 
1943 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НАУМЛИНСЬКИЙ Максим Степанович, 
1873 р. народження, с-ще Сонячне 
Антрацитiвського р-ну, українець, неписьменний. 
Проживав за мiсцем народження, сторож к-пу 
"Бiльшовик". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 21 вересня 1941 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 20 жовтня 1941 року. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.   

НАУМОВ Iван Омелянович, 1902 р. 
народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, слюсар з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 19 лютого 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

НАУМОВ Матвiй Никифорович, 1891 р. 
народження, х. Єланський, Подтьолковський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, сторож артiлi iм. Шаумяна. Луганським 
обласним судом 3 березня 1941 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.    

НАУМОВ Михайло В'ячеславович, 1902 р. 
народження, м. Днiпропетровськ, українець, освiта 
середня. Проживав у м. Старобiльську, директор 
хлiбозаводу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Пiвденно-Захiдного фронту 23 квiтня 1943 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НАУМОВ Петро Нефедович, 1872 (1873) р. 
народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Чугинцi, селянин-одноосiбник. Репресований тричi. 
Арештований 22 сiчня 1930 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 19 березня 1930 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 5 травня 1931 року висланий на 3 р. за 
межi України. 14 червня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по Луганської обл. 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1930 i 1989 роках. 

НАУМОВИЧ Павло Пилипович, 1898 р. 
народження, с. Бiлки Мархлевського р-ну Київської 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Євсуг 
Бiловодського р-ну, сторож райспоживспiлки. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 23 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

НАХТIГАЛЬ Альберт Еммануїлович, 1901 
р. народження, с. Вольвахiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Кам'янка Новопсковського р-ну, колгоспник к-
пу "Червоний колос". Репресований двiчi. 
Арештований 17 липня 1935 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 4 листопада 1935 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 

року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1989 роках. 

НАХТIГАЛЬ Вiльгельм Фердiнандович, 
1882 р. народження, с. Вольвахiвка Пулинського р-
ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Кам'янка Новопсковського р-ну, 
тесляр к-пу "Вiльне життя". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НАХТIГАЛЬ Емiль Фердiнандович, 1901 р. 
народження, с. Вольвахiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Кам'янка Новопсковського р-ну, коваль к-пу iм. 
КIМ. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

НАХТIГАЛЬ Рейнгольд Вiльгельмович, 
1909 р. народження, с. Вольвахiвка Пулинського р-
ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Кам'янка Новопсковського р-ну, 
колгоспник к-пу "Червоний колос". Репресований 
двiчi. Арештований 17 липня 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 
листопада 1935 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1963 роках. 

НАХТМАН Станiслав Едуардович, 1898 р. 
народження, с. Старе, Мiнська губернiя, поляк, 
освiта середня. Проживав у м. Лисичанську, 
робiтник склозаводу "Пролетар". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 16 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

НЕБ Вiльгельм Пилипович, 1886 р. 
народження, к. Лiбкнехта Люксембурзького р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с-щi Азарiвка Лутугинського р-ну, селянин-
одноосiбник. Арештований 23 вересня 1933 року за 
звинуваченням у причетностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 29 грудня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

НЕБ Iван Пилипович, 1884 р. народження, к. 
Романiвка Люксембурзького р-ну Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi Азарiвка 
Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 25 
лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Арештований 13 червня 1934 року за 
звинуваченням у втечi iз заслання. 13 серпня 1934 
року постановою УНКВС по Донецькiй обл. 
повернений до мiсця відбуття покарання. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

НЕБIЛОВСЬКИЙ Едуард Йосипович, 1889 
р. народження, с. Охлопiв Горохiвського р-ну 
Волинської обл., поляк. Проживав у м. Ровеньки, 
заступник головного бухгалтера пивзаводу. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 20 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    
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НЕБОГА Петро Федосович, 1913 р. 
народження, м. Перевальськ, українець, освiта 
н/вища. Проживав у Перевальську, фельдшер 
райздороввiддiлу. Репресований двiчi. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 10 березня 1937 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Постановою 
Особливої наради при МДБ СРСР вiд 25 лютого 
1950 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1990 роках. 

НЕБРАТЕНКО Iван Якович, 1903 р. 
народження, с. Василiвка Артемiвського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, начальник матерiального 
вiддiлу вагоноремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 31 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 22 сiчня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

НЕБРАТЕНКО Петро Якович, 1898 (1899) 
р. народження, с. Василiвка Артемiвського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, завiдуючий кiнним 
двором зал.ст. Луганськ. Репресований двiчi. 
Арештований 25 лютого 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 квiтня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1962 роках.   

НЕБРОЙ Мусiй Антонович, 1884 р. 
народження, с. Колядiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Лотикове Слов'яносербського р-ну, крiпильник 
шахти iм. Лотикова. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

НЕБРОЙ Савелiй Мусiйович, 1912 р. 
народження, с. Колядiвка Новоайдарського 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. 
Вирок виконано 22 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

НЕВЕНГЛОВСЬКИЙ Антон Карлович, 
1904 р. народження, с. Струга Новоушицького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта середня. Проживав у 
м. Антрацитi, змiнний механiк шахти № 28-29. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

НЕВЕСЬКИЙ Альбiн Антонович, 1896 р. 
народження, с. Роща Пулинського р-ну Київської 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. 
Кризьке Маркiвського р-ну, шорник к-пу "13 рокiв 
Жовтня". Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

НЕВЕЧЕРЯ Кузьма Григорович, 1910 р. 
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, бурильник шахти iм. ОДПУ. 

"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕВЕЧЕРЯ Федiр Мусiйович, 1906 р. 
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, возiй мiськуправлiння комунального 
транспорту. Донецьким обласним судом 1 сiчня 
1933 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

НЕВЕЧЕРЯ Федiр Трохимович, 1900 р. 
народження, м. Первомайськ, українець, освiта 
середня. Проживав у м. Лисичанську, старший 
бухгалтер з-ду "Донсода". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 7 вересня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НЕВЄДРОВ (НIВЕДРОВ) Костянтин 
Микитович, 1910 р. народження, с. Плахо-
Петрiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Плахо-Петрiвцi, робiтник 
зал.ст. Варваропiлля. Арештований 15 квiтня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 
травня 1932 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

НЕВЄДРОВ Петро Дмитрович, 1899 р. 
народження, с. Денисовка Малоархангельського р-
ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у кол.с. Новодеркул 
Данилiвської сiльради Бiловодського р-ну, без 
певних занять. 22 червня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 
вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

НЕВЄДРОВ Петро Микитович, 1901 р. 
народження, с. Ганнiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, десятник 
крейдяного кар'єру Лисичанського з-ду "Донсода". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.   

НЕВЄНИЦЯ Петро Кирилович, 1901 р. 
народження, м. Сватове, українець, неписьменний. 
Проживав у Сватовому, селянин-одноосiбник. 
Арештований 30 листопада 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 лютого 
1931 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

НЕВЄРОВ Микола Михайлович, 1924 р. 
народження, с. Сосновка Сосновського р-ну 
Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Ящикове 
Перевальського р-ну, дiльничний радiомонтер 
радiовузла шахти № 9. Вiйськовим трибуналом 
Луганського гарнiзону 7 травня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1956 роцi.    

НЕВЄРОВ Микола Федорович, 1903 р. 
народження, м. Павлоград Днiпропетровської обл., 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Луганську, працiвник вiддiлу технiки безпеки з-ду 
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iм. Жовтневої революцiї. Донецьким обласним 
судом 27 липня 1937 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1966 роцi.    

НЕВЗОРОВА Марiя Iванiвна, 1916 р. 
народження, м. Первомайськ, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в м. Лисичанську, 
телефонiстка шахти iм. Крупської. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1989 роцi.    

НЕВIНСЬКИЙ Михайло Володимирович, 
1879 р. народження, с. Гайдаки Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Кризьке Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Постишева. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу.   Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕВIНЧАНИЙ Василь Борисович, 1884 р. 
народження, с. Лантратiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Троїцьке, не працював. Луганським обласним 
судом 19 вересня 1947 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

НЕВМИВАКА Василь Васильович, 1904 р. 
народження, х. Весело-Тернуватий, 
Днiпропетровська обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, iнспектор мiськвно. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1970 роцi.    

НЕВМИВАКIН Пимiн Орифанович, 1883 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiлолуцьку, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 
травня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    

НЕВМИВАКО Iван Саватiйович, 1890 р. 
народження, с. Мiстки Сватівського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, 
робiтник Мiсткiвської МТС. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 28 
червня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

НЕВМИРА Василь Йосипович, 1924 р. 
народження, с. Жовтневе Сватiвського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Лисичанську, вибiйник шахти iм. Титова. 
Луганським обласним судом 8 серпня 1951 року 
засуджений до 25 р. позбавлення волi. 26 сiчня 1955 
року Верховним судом УРСР мiру покарання 
знижено до 7 р.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕВМИРА Йосип Васильович, 1885 р. 
народження, с. Жовтневе Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Синецький Сєверодонецької мiськради, найманий 
пастух. Луганським обласним судом 13 вересня 
1951 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 4 
серпня 1954 року Верховним судом УРСР мiру 
покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

НЕВМИРА Олексiй Йосипович, 1919 р. 
народження, с. Жовтневе Сватiвського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у с-щi 

Синецький Сєверодонецької мiськради, начальник 
вiддiлу кадрiв шахти iм. Титова. Луганським 
обласним судом 8 серпня 1951 року засуджений до 
25 р. позбавлення волi. 26 сiчня 1955 року 
Верховним судом УРСР мiру покарання знижено 
до 7 р. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕВМИРА Юхим Йосипович, 1914 р. 
народження, с. Жовтневе Сватiвського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Лисичанську, шофер дитячого будинку тресту 
"Лисичанськвугiлля". Репресований двiчi. 
Луганським обласним судом 13 вересня 1951 року 
засуджений до 25 р. позбавлення волi. 4 серпня 
1954 року Верховним судом УРСР мiру покарання 
знижено до 5 р. 22 грудня 1957 року Луганським 
обласним судом засуджений до 25 р. позбавлення 
волi. 29 сiчня 1958 року Судовою колегiєю 
Верховного суду УРСР мiру покарання знижено до 
10 р. Реабiлiтований вiдповiдно у 1990 i 1991 роках. 

НЕВ'ЯДА Семен Йосипович, 1886 р. 
народження, с. Сатанiвка Сатанiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с. Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, робiтник 
залiзничної магiстралi Москва-Донбас. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 16 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕГОДА Борис Олексiйович, 1915 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, десятник 
шахти № 4-2-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 25 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕГОДА Тимофiй Прокопович, 1883 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Старобiльську, 
санiтарний фельдшер. Арештований 6 лютого 1943 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 26 лютого 1943 року справу припинено 
за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до 
суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

НЕГОДАЄВ Максим Зiновiйович, 1895 р. 
народження, м. Шахти Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Стахановi, майстер хiмзаводу. 
Спецколегiєю Донецького обласного суду 26 
лютого 1936 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕГОДЯЄВ Iван Олексiйович, 1900 р. 
народження, с. Гагарiно Водоп'яновського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. 
Червонопартизанську Свердловської мiськради, 
ремонтний робiтник зал.ст. Червона Могила. 
Арештований 21 серпня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 15 жовтня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НЕГРЕБЕЦЬКИЙ (НЕГРЕБИЦЬКИЙ) 
Iван Федорович, 1897 р. народження, с. Чернилява 
Яворiвського р-ну Львiвської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Катеринiвка 
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Попаснянського р-ну, робiтник шахти № 33. 
Судовою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1955 роцi.    

НЕДБАЙ Прокiп Платонович, 1899 р. 
народження, с. Колядiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Колядiвцi, 
колгоспник к-пу "Бiльшовик". Луганським 
обласним судом 17 червня 1941 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

НЕДБАЙЛО Яким Григорович, 1914 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Березки Кривоозерського р-ну Одеської обл., 
техпрацiвник дитячого будинку. Вiйськовим 
трибуналом 270 стрiлецької дивiзiї 26 грудня 1941 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

НЕДБАЙЛО Якiв Єгорович, 1891 р. 
народження, кол.с. Павликiвка Краснорiченської 
селищної Ради Кремiнського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Краснорiченське, 
робiтник радгоспу "Кабаннє". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 25 вересня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

НЕДВЕЦЬКИЙ Антон Дем'янович, 1899 р. 
народження, с. Бабичiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Райгородка Сватiвського р-ну, столяр к-пу 
"Чайка". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1966 роцi.    

НЕДВИГА Андрiй Григорович, 1883 р. 
народження, смт Нижнiй Нагольчик 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта середня. 
Проживав у м. Красний Луч, служитель релiгiйного 
культу. Арештований 12 листопада 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 6 грудня 
1941 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НЕДВИГА Лука (Лук'ян) Никифорович, 
1875 р. народження, смт Нижнiй Нагольчик 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Нижньому Нагольчику, без 
певного мiсця роботи. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 22 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

НЕДВИГА Марiя Кузьмiвна, 1919 р. 
народження, смт Нижнiй Нагольчик 
Антрацитiвського р-ну, українка, освiта початкова. 
Проживала в Нижньому Нагольчику, санiтарка 
дитячого будинку шахти № 22-53. Арештована 3 
грудня 1941 року як дружина репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 18 сiчня 1942 
року виправдана Вiйськовим трибуналом 395 
стрiлецької дивiзiї.  Реабiлiтована у 1942 роцi.    

НЕДВИГА Михайло Севастянович, 1884 р. 
народження, смт Нижнiй Нагольчик 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Красний Луч, кучер 
шахти № 16-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 

Вирок виконано 27 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1973 роцi.    

НЕДВИГА Петро Михайлович, 1908 р. 
народження, смт Нижнiй Нагольчик 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Красний Луч, без певних занять. 
Луганським обласним судом 8 травня 1946 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1967 роцi.    

НЕДДО Ксенiя Iванiвна, 1896 р. 
народження, с. Чекма, Iзмаїльська обл., росiянка, 
освiта початкова. Проживала в смт Успенка 
Лутугинського р-ну, фельдшер Вiльхiвської 
лiкарнi. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 2 липня 1942 року засуджена до 7 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

НЕДЄЛЬКIН Григорiй Федорович, 1898 р. 
народження, с. Весела Гора Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 162 стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 54 стрiлецької 
дивiзiї 6 травня 1943 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

НЕДЗВЕДСЬКИЙ Франц Адольфович, 
1904 р. народження, м. Костянтинiвка Донецької 
обл., поляк, освiта н/середня. Проживав у смт 
Троїцьке, заступник редактора районної газети 
"Зiрка". Донецьким обласним судом 26 вересня 
1935 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НЕДЗВЕЦЬКИЙ Камель Адольфович, 1909 
р. народження, с. Мар'янiвка Баранiвського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-
пу "Ленiнське поле". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕДЗВЕЦЬКИЙ Станiслав Матвiйович, 
1871 р. народження, с. Гута-Лiтинська Лiтинського 
р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, комiрник мiськвiддiлу 
соцзабезпечення. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 16 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

НЕДИКОВ Макар Полiкарпович, 1883 р. 
народження, х. Михайловський, Ростовська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, кучер шахти № 1-бiс. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 
сiчня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕДIЛЬЧЕНКО Степан Сергiйович, 1899 
р. народження, с. Лiсовi Сорочинцi Малодiвицького 
р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Родакове 
Слов'яносербського р-ну, кондуктор зал.ст. 
Родакове. Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 29 березня 1933 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕДIН Григорiй Степанович, 1933 р. 
народження, с. Бритiвка Лиманського р-ну 
Iзмаїльської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацитi, крiпильник шахти 
"Центральна-Бокiвська". Луганським обласним 
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судом 28 жовтня 1953 року засуджений до 25 р. 
позбавлення волi. 26 сiчня 1955 року Верховним 
судом УРСР мiру покарання знижено до 5 р.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

НЕДОВЄСОВ Антон Григорович, 1917 р. 
народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Артемiвську Перевальського р-ну, колiйний 
обхiдник 14-ї дистанцiї колiї зал.ст. Кипуча. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 20 лютого 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НЕДОВЄСОВ Антон Пилипович, 1917 р. 
народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий розвiдроти 26 танкової бригади. 
Вiйськовим трибуналом 2 танкового корпусу 10 
травня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

НЕДОВЄСОВ Iван Федотович, 1883 р. 
народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Караван-Солодкий Маркiвського р-ну, без певних 
занять. Луганським обласним судом 4 грудня 1945 
року засуджений до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

НЕДОГОНОВ Iван Володимирович, 1921 р. 
народження, смт Новопсков, українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 474 
полку. Вiйськовим трибуналом 35 стрiлецької 
дивiзiї 28 березня 1943 року засуджений до 
розстрiлу. Вiйськовим трибуналом Пiвденно-
Захiдного фронту 13 квiтня 1943 року розстрiл 
замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

НЕДОГОНОВ Iван Федорович, 1911 р. 
народження, смт Новопсков, українець, освiта 
початкова. Проживав у Новопсковi, колгоспник к-
пу iм. Куйбишева. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької обл. 21 серпня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НЕДОГОНОВ Юхим Степанович, 1896 р. 
народження, с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав на кол.х. 
Бiлий, Новопсковський р-н, без певних занять. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

НЕДОЖОГIН Iван Семенович, 1890 р. 
народження, х. Кручиновський, Нижньочирський р-
н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, стволовий шахти № 8-9. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

НЕДОЗИН Леонiд Федорович, 1924 р. 
народження, с. Ясинiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у Ясинiвцi, 
тракторист Покровської МТС. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 15 квiтня 1944 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

НЕДОПЕКА Никифор Iванович, 1893 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Красному Кутi, крiпильник шахти № 152. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1964 роцi.    

НЕДОПИТАЛЬСЬКИЙ Адам 
Варфоломiйович, 1894 р. народження, м. Кракiв, 
Польща, поляк, освiта середня. Проживав у м. 
Лисичанську, службовець райконтори 
мелiоративних робiт. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕДОРЄЗОВ Iван Кiндратович, 1891 (1892) 
р. народження, х. Коноваловський, Мигулiнський 
р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, сторож складу "Лiспостачу". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НЕДОСТУП Федiр Гаврилович, 1886 р. 
народження, с. Андрiївка Борiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Первомайську, комендант 
технiчного клубу при з-дi iм. К. Маркса. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 вересня 
1940 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕЖАЛЬСЬКИЙ Митрофан Антонович, 
1878 р. народження, смт Красний Кут 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Красному Кутi, пенсiонер. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

НЕЖЕВЕНКО Семен Iванович, 1907 р. 
народження, м. Гiрське Первомайської мiськради, 
українець, освiта середня. Проживав у Гiрському, 
завiдуючий шахтою з-ду "Металiст". Арештований 
19 лютого 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. У зв'язку з 
воєнним станом був етапований углиб країни. 8 
жовтня 1943 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

НЕЖЕНЕЦЬ Iван Павлович, 1898 р. 
народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Євсузi, 
бригадир к-пу iм. Ворошилова. Донецьким 
обласним судом 24 грудня 1936 року засуджений 
до 4 р. позбавлення волi. 23 березня 1937 року 
Верховним судом УРСР мiру покарання знижено 
до 2 р.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

НЕЖИВИЙ Василь Павлович, 1907 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав за 
мiсцем народження, вагар к-пу "Червоний рiльник". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

НЕЖИВИЙ Данило Мардарiйович, 1878 р. 
народження, с. Коробчине Новомиргородського р-
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ну Кiровоградської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Красний Луч, сторож 
гiрничопромислового училища. Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1931 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕЖИВИЙ Iлля Петрович, 1886 р. 
народження, с. Шипилiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Привiлля Лисичанської мiськради, робiтник шахти 
iм. Артема. Арештований 13 травня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 червня 
1942 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НЕЖИВИЙ Олексiй Iванович, 1891 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Красному Кутi, завгосп шахти "Головпостачу". 
Арештований 1 грудня 1941 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 3 травня 1942 року  
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НЕЖИВИЙ Федiр Филимонович, 1901 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Красному Кутi, робiтник шахти № 1. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 
березня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕЖИВОВ Григорiй Матвiйович, 1882 р. 
народження, ст-ця Гундоровська, Ростовська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Iзварине Краснодонської 
мiськради, завiдуючий дiльницею навантаження 
шахти "Iзварине". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

НЕЖИВОВ Олексiй Йосипович, 1900 р. 
народження, х. Караїчев, Каменський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, 
вантажник шахти № 14-17. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

НЕЖИВОВ Петро Павлович, 1886 р. 
народження, смт Талове Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, рахiвник матерiально-облiкового 
вiддiлу "Шахтобуду". Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 1 лютого 1933 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НЕЖИВОВ Юхим Микитович, 1899 р. 
народження, Каменський р-н Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, вибiйник шахти № 2-4. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

НЕЖМАКОВ Семен Степанович, 1915 р. 
народження, с. Бєлогор'є Россошанського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 80 

окремого зенiтно-артилерiйського дивiзiону. 
Вiйськовим трибуналом 65 армiї 23 грудня 1942 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

НЕЖУРIН Володимир Олександрович, 
1916 р. народження, смт Георгiївка Лутугинського 
р-ну, росiянин, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий. Вiйськовим 
трибуналом Чорноморського флоту 28 вересня 1938 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1999 роцi.    

НЕЗВЕЦЬКИЙ (НЕЗВИЦЬКИЙ) Адольф 
Денисович, 1900 р. народження, с. Любарська Гута 
Баранiвського р-ну Київської обл., поляк. 
Проживав у с. Новочервоне Троїцького р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Калiнiна. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 24 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НЕЗГОДА Микола Миколайович, 1896 р. 
народження, с. Сокiльцi Сатанiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-
пу "Нове життя". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу.   Реабiлiтований у 1962 роцi.    

НЕЇЖПАПА Василь Михайлович, 1904 р. 
народження, с. Тишкiвка Гайсинського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Урало-Кавказ Краснодонської 
мiськради, без певних занять. Вiйськовим 
трибуналом 18 армiї 3 лютого 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 9 березня 
1942 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

НЕЙБУРГ Зiновiй Володимирович, 1894 р. 
народження, с. Бобровий Кут, Миколаївська обл., 
єврей, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, 
м'ясник міськхарчоторгу. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 21 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕЙБУРГ Лазар Володимирович, 1897 р. 
народження, с. Бобровий Кут, Миколаївська обл., 
єврей, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, 
завiдуючий м'ясною крамницею мiськхарчоторгу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

НЕЙГАУЗЕН Мозес Григорович, 1910 р. 
народження, м. Марiуполь Донецької обл., єврей, 
освiта вища. Проживав у м. Луганську, старший 
майстер мартенiвської групи цехiв з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 16 жовтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

НЕЙГУМ Йосип Iванович, 1892 р. 
народження, с. Карамин Джанкойського р-ну 
Кримської АРСР, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Новодар'ївка Ровенькiвської 
мiськради, комiрник радгоспу "Сiльiнтерн". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 31 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.    



Назвемо всіх поіменно 
 

 

645

НЕЙЄНДАНК Олександр Павлович, 1901 
р. народження, с. Веселе Синельникiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Антрацитi, облiковець Бокiвського 
рудоуправлiння. Арештований 19 жовтня 1933 року 
за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. Рiшення у справi 
немає. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

НЕЙМАН Адольф Гендрiхович, 1891 р. 
народження, с. Болярка Новоград-Волинського р-
ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Тимонове Троїцького р-ну, коваль к-
пу "Влада працi". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕЙМАН Герберт Адольфович, 1893 р. 
народження, с. Пулино-Гута Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Боровеньки Кремiнського р-ну, колгоспник к-
пу iм. Комiнтерну. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕЙМАН Герман Данилович, 1898 р. 
народження, с. Лугове Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
на кол.х. Водяне, Бiлокуракинський р-н, столяр 
зернорадгоспу "Привiлля". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 15 сiчня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕЙМАН Герта Едуардiвна, 1894 р. 
народження, с. Пулино-Гута Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
селянка-одноосiбниця. Донецьким обласним судом 
16 червня 1936 року засуджена до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

НЕЙМАН Едуард Християнович, 1880 р. 
народження, с. Кошелiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Новобiла Новопсковського р-ну, пасiчник к-пу 
iм. Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.   
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕЙМАН Емiль Вiльгельмович, 1875 р. 
народження, к. Верби Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Покровське Троїцького р-ну, не працював. 
Донецьким обласним судом 23 грудня 1936 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

НЕЙМАН Ернст Фрiдрiхович, 1897 р. 
народження, с. Мойсiївка Новоград-Волинського р-
ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Новобiла Новопсковського р-ну, 
сторож пекарнi. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕЙМАН Костянтин Васильович, 1898 р. 
народження, смт Комишуваха Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Комишувасi, головний кондуктор зал.ст. 
Свiтланове. Арештований 12 сiчня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 16 сiчня 1939 року 

справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.    

НЕЙМАН Кузьма Петрович, 1899 р. 
народження, с. Березiвське Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Перевальську, завiдуючий госпвiддiлом об'єднання 
"Доненерго". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
13 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 22 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

НЕЙМАН Отто Адольфович, 1917 р. 
народження, смт Сахновщина Сахновщинського р-
ну Харкiвської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, возiй-приватник. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 14 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕЙМАН Рейнгард Адольфович, 1919 р. 
народження, к. Юзефiн Ярунського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, тракторист-приватник. Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕЙМАН Самiйло Вiльгельмович, 1873 р. 
народження, к. Юзефiн Ярунського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Олексiївка Новоайдарського р-ну, працiвник 
сiльпо. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕЙФЕЛЬД Гергард Петрович, 1907 р. 
народження, с. Катеринiвка Костянтинiвського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта середня. Проживав у 
с. Верхньотузлове Свердловської мiськради, 
шкiльний учитель. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

НЕЙФЕЛЬД Олександр Германович, 1915 
р. народження, м. Молочанськ Великотокмацького 
р-ну Запорiзької обл., нiмець, освiта середня. 
Проживав у м. Рубiжне, шкiльний учитель. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

НЕЙФЕЛЬД Теодор Федорович, 1905 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, 
вантажник вугiльного складу зал.ст. Красний Луч. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 березня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 1963 
роцi.    

НЕЙФЕЛЬД Якiв Федорович, 1913 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, 
колгоспник к-пу "Роте Фане". Арештований 21 
сiчня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 20 березня 1939 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НЕЙЦ Карл Давидович, 1886 р. народження, 
с. Наталiвка Новоград-Волинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
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Олексiївка Новоайдарського р-ну, тесляр 
Олексiївської МТС. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕЙШТЕТЕР Петро Петрович, 1906 р. 
народження, с. Широке Запорiзького р-ну 
Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, майстер-маслороб радгоспу "Кабаннє". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НЕКА Ганна Олексiївна, 1917 р. 
народження, с-ще Рутченкове, Донецька обл., 
українка, освiта середня. Проживала в смт 
Троїцьке, лiкар райлiкарнi. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Українського округу 26 травня –  2 
червня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1963 роцi.    

НЕКЛЮДОВ Василь Васильович, 1906 р. 
народження, м. Чита, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта вища. Проживав у м. Луганську, 
iнженер-куратор тресту "Луганськбуд". Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 4 
серпня 1935 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1961 роцi.    

НЕКЛЮЄНКО Петро Миронович, 1898 р. 
народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Литвинiвцi, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 30 квiтня 1933 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕКОЗАКОВ (НОКОЗАКОВ) Володимир 
Омелянович, 1903 р. народження, с. Кунач 
Лiвенського р-ну Орловської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Стахановi, сторож хiмзаводу. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 10 сiчня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НЕКРАСОВ Григорiй Антонович, 1886 р. 
народження, с. Скаргiвка Кремiнського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Скаргiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 22 липня 1932 
року заборонено протягом 3 р. проживання у рядi 
мiст країни. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НЕКРАСОВ Григорiй Григорович, 1905 р. 
народження, с. Скаргiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Скаргiвцi, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 13 серпня 1932 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України умовно. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НЕКРАСОВ Григорiй Єгорович, 1899 р. 
народження, с. Голубiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Голубiвцi, 
робiтник зал.ст. Рубiжне. 3 травня 1933 року 
арештований за звинуваченням у проведеннi 
антирадянської агiтацiї. 7 червня 1933 року справу 
припинено за смертю звинувачуваного. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

НЕКРАСОВ Єлизар Iванович, 1892 р. 
народження, с. Коршево Бобровського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта вища. Проживав у м. Луганську, викладач 
фiзики трудової школи № 17. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 31 грудня 1937 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕКРАСОВ Онисим Микитович, 1884 р. 
народження, с. Навесне Лiвенського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Петровське 
Краснолуцької мiськради, ветфельдшер. 
Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 26 лютого 1934 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕКРАСОВ Сергiй Васильович, 1899 р. 
народження, Литва, росiянин, освiта середня.  Член 
ВКП(б) у 1919-1937 рр. Проживав у смт Бiлолуцьк 
Новопсковського р-ну, секретар райкому партiї. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 2 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 3 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

НЕКРАСОВ Тимофiй Овсiйович, 1872 р. 
народження, с. Голубiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Новодружеську Лисичанської мiськради, сторож 
шахти "Новодружеська". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕКРАСОВ Федот Iллiч, 1900 р. 
народження, с. Скаргiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Скаргiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 8 липня 1932 року 
заборонено строком на 3 р. залишати визначене 
мiсце проживання. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕКРАСОВА Вiра Дмитрiвна, 1900 р. 
народження, Литва, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 27 грудня 1937 року засуджена до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1956 роцi.    

НЕКРАШЕНКО Iван Григорович, 1895 р. 
народження, с. Каменно-Тузловка Матвєєво-
Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Красний Луч, закрiйник артiлi "Червоний 
кравець". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

НЕКРАШЕНКО Iван Якович, 1918 р. 
народження, с. Каменно-Тузловка Матвєєво-
Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. 
Красний Луч, слухач педагогiчних курсiв. 11 
березня 1935 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд –  
звинувачувався в антирадянськiй агiтацiї. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НЕКРАШЕНКО Якiв Григорович, 1890 р. 
народження, с. Каменно-Тузловка Матвєєво-
Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, десятник 
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служби навантаження шахти "Анненська". 
Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 7-8 березня 1933 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi. "Трiйкою" НКВС УРСР 10 
серпня 1936 року мiру покарання знижено до 5 р. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1989 i 1961 роках. 

НЕКРИЛОВ Кирило Варламович, 1885 р. 
народження, с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, 
росiянин, неписьменний. Проживав у Павлiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Хрущова. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 18 
червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕКРИТИЙ Федiр Iванович, 1920 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 61 стрiлецького полку 45 стрiлецької 
дивiзiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 
листопада 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1958 роцi.    

НЕКРИШ Якiв Володимирович, 1887 р. 
народження, с. Катеринiвка Володарського р-ну 
Київської обл., українець, неписьменний. Проживав 
у м. Старобiльську, робiтник зернорадгоспу 
"Старобiльський". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕКРУШЕЦЬ Григорiй Мусiйович, 1898 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, колгоспник к-пу 
"13 рокiв Жовтня". Донецьким обласним судом 17 
липня 1938 року засуджений до 4 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НЕКРУШЕЦЬ Дем'ян Костянтинович, 
1911 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, тесляр 
вагоноремонтного з-ду зал.ст. Луганськ. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 9 
квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕКРУШЕЦЬ Марiя Григорiвна, 1918 р. 
народження, м. Кремiнна, українка, неписьменна. 
Проживала в Кремiннiй, не працювала. Вiйськовим 
трибуналом 3 армiї 7 серпня 1943 року засуджена 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 
роцi.    

НЕЛЕДВА Андрiй Кузьмич, 1895 р. 
народження, с. Свистунiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Свистунiвцi, не працював. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НЕЛЕДВА (ТЕЛЬНА) Тетяна Кузьмiвна, 
1916 р. народження, с. Свистунiвка Сватiвського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала в 
Свистунiвцi, домогосподарка. Арештована 23 
квiтня 1942 року за звинуваченням у 
висловлюваннi незадоволення заходами партiї i 
уряду. 22 травня 1942 року виправдана Вiйськовим 
трибуналом Сватiвського гарнiзону. Реабiлiтована у 
1942 роцi.    

НЕЛЕНЬ Карпо Трохимович, 1875 р. 
народження, с. Булавинiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Булавинiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 
березня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕЛИСОВ Федiр Терентiйович, 1907 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, робiтник з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Арештований 1 грудня 1930 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 6 травня 1931 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.    

НЕЛИЧ Ганна Якiвна, 1910 р. народження, 
м. Рубiжне, українка, освiта початкова. Проживала 
в м. Лисичанську, старший продавець вiддiлу 
робiтничого постачання шахти "Лисичанська". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 7 жовтня 1944 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

НЕЛИЧ Микола Володимирович, 1907 р. 
народження, м. Таганрог Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Лисичанську, плановик 
рудоремонтного з-ду. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 26 жовтня 1936 року засуджений до 5 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

НЕЛИЧЕНКО Дмитро Харитонович, 1894 
р. народження, кол.с. Бутове Кудряшiвської 
сiльради Кремiнського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав за мiсцем народження, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 16 
лютого 1933 року висланий на 3 р. за межi України. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1961 роках. 

НЕЛИЧЕНКО Панас Харитонович, 1887 
(1897) р. народження, кол.с. Бутове Кудряшiвської 
сiльради Кремiнського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 лютого 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

НЕЛИЧЕНКО Самсон Харитонович, 1891 
р. народження, кол.с. Бутове Кудряшiвської 
сiльради Кремiнського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 лютого 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

НЕЛИЧЕНКО Тимофiй Харитонович, 1879 
(1882) р. народження, кол.с. Бутове Кудряшiвської 
сiльради Кремiнського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав за мiсцем народження, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 лютого 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    
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НЕЛЛЬ Мечислав Францович, 1887 р. 
народження, м. Жмеринка Кам'янець-Подiльської 
обл., поляк, освiта середня. Проживав у м. Красний 
Луч, головний механiк Хрустальненського 
рудоуправлiння. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 
24 лютого 1934 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1959 роцi.    

НЕЛЬГУС Григорiй Андрiйович, 1897 р. 
народження, м. Рига, Латвiя, латиш, освiта 
початкова. Проживав у м. Ровеньки, завiдуючий 
овочевою базою № 1. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

НЕЛЬМАН Iда Василiвна, 1902 р. 
народження, с. Смолiно Троїцького р-ну 
Челябiнської обл., Росiйська Федерацiя, нiмкеня, 
освiта початкова. Проживала в м. Стахановi, не 
працювала. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
20 травня 1944 року засуджена до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

НЕЛЮБОВ Дмитро Iванович, 1875 р. 
народження, Лiвенський р-н Орловської обл., 
Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. 
Проживав у кол.с. Орлiвка Iванiвської сiльради 
Краснодонського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 17 березня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1987 роцi.    

НЕМЕНСЬКИЙ Франц Iванович, 1890 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, вибiйник шахти iм. 
ОДПУ. Особливою нарадою при НКВС СРСР 3 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

НЕМИНУЩА Анастасiя Iванiвна, 1895 р. 
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Дяковому, 
колгоспниця к-пу iм. Ленiна. Вiйськовим 
трибуналом 34 району авiацiйного базування 13 
сiчня 1942 року засуджена до розстрiлу. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.    

НЕМИРОВСЬКИЙ Євген Давидович, 1886 
р. народження, м. Новочеркаськ Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, механiк друкарнi 
видавництва "Ворошиловградская правда". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

НЕМИЧЕВ Олександр Степанович, 1920 р. 
народження, с. Iванiвка Шевченкiвського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Тошкiвка Первомайської 
мiськради, вантажник шахти № 2-бiс. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 13 жовтня 1943 року 
мiрою покарання визначено строк попереднього 
ув'язнення – був арештований 15 лютого 1943 року 
за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

НЕМНА Степан Степанович, 1913 р. 
народження, Веселiвський р-н Днiпропетровської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Артемiвську Перевальського р-ну, коногон шахти 

№ 10 iм. Артема. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 27 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

НЕМОВ Йосип Тимофiйович, 1882 р. 
народження, с. Варiвцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., українець, неписьменний. 
Проживав у с. Манькiвка Сватiвського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. 20-рiччя Жовтня. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 26 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НЕМОЙ Рафаїл Iванович, 1895 р. 
народження, с. Варiвцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с. Наугольне Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Пролетар". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
24 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕМОЙ Франц Мартинович, 1919 р. 
народження, с. Варiвцi Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м. Красний Луч, без певних занять. Арештований 
22 лютого 1938 року за звинуваченням в 
антирадянськiй дiяльностi. 26 квiтня 1938 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1938 роцi.   

НЕМУДРЯКIН Василь Васильович, 1915 р. 
народження, м. Краснодон, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 402 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 168 
стрiлецької дивiзiї 22 жовтня 1943 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1996 
роцi.    

НЕМЧЕНКО Ганна Федорiвна, 1912 р. 
народження, смт Змiїв Харкiвської обл., українка, 
освiта середня. Проживала в м. Попасна, бухгалтер 
депо Попасна. Арештована 17 вересня 1943 року за 
пiдозрою у пособництвi нiмецьким окупантам, що в 
ходi слiдства не було доведено. 15 листопада 1943 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.  

НЕМЧЕНКО Данило Максимович, 1868 
(1879) р. народження, с. Андрiївка Бердянського р-
ну Запорiзької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Карпове-Крiпенське Свердловської 
мiськради, селянин-одноосiбник. Ровенькiвським 
районним народним судом 17 квiтня 1932 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. 11 листопада 
1932 року Верховним судом УРСР мiру покарання 
знижено до 3 р.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕМЧЕНКО Павло Кононович, 1899 р. 
народження, с. Скоробагатьки Сенчанського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, не працював. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 27 березня 1946 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НЕМЧЕНКО Семен Iванович, 1886 р. 
народження, с. Миропiлля Шевченківського р-ну 
Харкiвської обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Покровське Троїцького р-ну, без 
певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
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обл. 25 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕМЧИНОВ Iван Христофорович, 1896 р. 
народження, смт Малорязанцеве Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, вибiйник шахти iм. Мельникова. 
Донецьким обласним судом 26 квiтня 1937 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 році. 

НЕМЧИНОВ Костянтин Юхимович, 1904 
р. народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Вовчоярiвцi, коваль Лисичанського з-ду "Склобуд". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

НЕМЧИНОВА Галина Парамонiвна, 1899 
р. народження, м. Рильськ Курської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянка, освiта середня. Проживала в 
м. Краснодонi, не працювала. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 23 
жовтня 1945 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1955 роцi.    

НЕМЧИНОВА Марiя Василiвна, 1898 р. 
народження, с. Пузєво Бутурлиновського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
неписьменна. Проживала в м. Ровеньки, не 
працювала. Особливою нарадою при Колегiї ОДПУ 
16 серпня 1929 року вислана за межi України. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.    

НЕМЧИНОВА Марiя Вiкентiївна, 1883 р. 
народження, с. Андрiївка Бахмутського повiту 
Катеринославської губернiї, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в м. Луганську, дiловод 
мiськвiддiлу мiлiцiї. Арештована 5 лютого 1920 
року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 12 лютого 1920 
року справу припинено за недоведенiстю 
протиправних дiй. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

НЕНАДКЕВИЧ Iван Семенович, 1905 р. 
народження, м. Берездiв, Вiнницька обл., поляк, 
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, 
комiрник їдальнi № 3. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 19 лютого 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НЕНАДКЕВИЧ Франц Семенович, 1895 р. 
народження, м. Берездiв, Вiнницька обл., поляк, 
освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, 
рахiвник к-пу iм. Шевченка. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 вересня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 
вересня 1937 року. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НЕНЗА Станiслав Францович, 1886 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Перевальську, електрослюсар шахти 
iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 22 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕПОВИННИХ Афанасiй Михайлович, 
1911 р. народження, с. Верхнiй Мамон 
Верхньомамонського р-ну Воронезької обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, електромонтер 

об'єднання "Доненерго". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 18 лютого 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.   

НЕПОКРИТИЙ Єгор Олексiйович, 1889 р. 
народження, с. Гладкове Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Уразово 
Уразовського р-ну Курської обл., Росiйська 
Федерацiя, бухгалтер к-пу iм. Калiнiна. Луганським 
обласним судом 15 грудня 1936 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

НЕПОКРИТИЙ Корнiй Кирилович, 1896 р. 
народження, с. Макартетине Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Веселе 
Старобiльського р-ну, коваль конезаводу № 123. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 17 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

НЕПОКРИТИЙ Юхим Кузьмич, 1911 р. 
народження, с. Судьбинка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
заступник коменданта 5-ої прикордонної 
комендатури 12-го прикордонного загону 
Прибалтiйського окремого вiйськового округу. 
Вiйськовим трибуналом Московського вiйськового 
округу 20 травня 1947 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

НЕПРАН Iван Iванович, 1905 р. 
народження, с. Михайлiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, фельд'єгер УНКВС по Луганськiй обл. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 
1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 18 
березня 1944 року справу припинено за смертю 
звинувачуваного.  Реабiлiтований у 1959 роцi.    

НЕПРАН Iван Петрович, 1884 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кремiннiй, вантажник 
пiщаного кар'єру. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

НЕПРАН Петро Iванович, 1897 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, не працював. 
Луганським обласним судом 25 листопада 1948 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 16 
лютого 1949 року Верховним судом УРСР мiру 
покарання знижено до 6 р. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

НЕПРИНЦЕВ Харитон Севастянович, 1884 
р. народження, Курська обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Енгельсове Краснодонської мiськради, слюсар 
шахти iм. Енгельса. Донецьким обласним судом 1 
лютого 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

НЕРЕВЕНКО (НЕРЕВЕНЬКО) Семен 
Мусiйович, 1895 р. народження, м. Кремiнна, 
українець, освiта початкова. Проживав у Кремiннiй, 
будiвельник, працював на спорудженнi стадiону. 
Донецьким обласним судом 9 квiтня 1937 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    
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НЕРЕВЕНЬКО Лiдiя Захарiвна, 1918 р. 
народження, м. Кремiнна, українка, освiта 
н/середня. Проживала в Кремiннiй, не працювала. 
Арештована 21 серпня 1943 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 24 серпня 1943 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтована у 1943 роцi.    

НЕРЕВЕНЬКО Наталiя Кирилiвна, 1914 р. 
народження, м. Кремiнна, українка, освiта 
початкова. Проживала в Кремiннiй, 
домогосподарка. Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 22 квiтня 1944 року як член 
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини вислана за межi України. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

НЕРIНГ Юлiй (Юлiус) Емільович, 1891 р. 
народження, Польща, нiмець, освiта середня. 
Проживав у с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, 
шкiльний учитель. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

НЕРОЗНИК Андрiй Данилович, 1885 р. 
народження, с. Бiлоусiвка Драбинiвського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Новоолександрiвка 
Краснодонського р-ну, комiрник зал.ст. Зустрiчна. 
Арештований 28 травня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 30 травня 1943 року справу припинено 
за недоведеністю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

НЕРОЗЯ Федiр Володимирович, 1910 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий. Особливою нарадою при НКВС СРСР 20 
лютого 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕРОНОВ Дмитро Павлович, 1889 р. 
народження, с. Устинiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, конюх примiського господарства 
тресту "Лисичанськвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕРСЕСЯН Еммануїл Масесович, 1911 р. 
народження, Iран, вiрмен, освiта н/середня. 
Проживав у м. Алчевську, шофер з-ду iм. 
Ворошилова. Арештований 15 березня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 
листопада 1938 року справу припинено за 
недостатнiстю матеріалів для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

НЕРУШЕВ Iван Пантелеймонович, 1874 р. 
народження, м. Чугуїв Харкiвської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, 
комiрник складу Штердресу. Репресований двічі. 
Луганським окружним судом 15-16 жовтня 1927 
року засуджений до 10 р. позбавлення волі. 
Виїзною сесiєю Вiйськового трибуналу 7 
стрiлецького корпусу 18-19 липня 1935 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований в обох справах у 1992 роцi.    

НЕСВIТ Василь Архипович, 1884 р. 
народження, с. Риб'янцеве Новопсковського р-ну, 

українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Георгiївка Лутугинського р-ну, тесляр шахти 
облмiсцевпрому. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕСВIТ Гнат Iванович, 1899 р. народження, 
смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
робiтник патронного з-ду. Колегiєю Донецької 
ГубЧК 29 червня 1921 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

НЕСВIТ Степан Самiйлович, 1884 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Христове Слов'яносербського р-ну, технiк 
Первомайського лiсництва. Арештований 5 
листопада 1936 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 7 жовтня 1937 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НЕСЕН (НЕСІН) Лук'ян Кирилович 
(Купріянович), 1884 (1886) р. народження, с. 
Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Мiлуватцi, селянин-
одноосібник. Репресований двічі. Постановою 
Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 10 
травня 1931 року висланий на 3 р. за межі України. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.    

НЕСИНОВ Антон Павлович, 1891 р. 
народження, с. Володимирiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Iванiвка Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Червоний партизан". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року засуджений до 8 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1956 роцi.    

НЕСIН Григорiй Iллiч, 1912 р. народження, 
с. Великий Скнит Славутського р-ну Вiнницької 
обл., українець. Проживав у м. Свердловську, 
моторист шахти № 1-2 iм. Войкова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
році. 

НЕСКЕ Рейнгольд Людвiгович, 1888 р. 
народження, м. Новоград-Волинський Київської 
обл., нiмець, неписьменний. Проживав у смт 
Петрiвка Станично-Луганського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Комiнтерну. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 
роцi.    

НЕСКОРОВНИЙ Григорiй Артемович, 
1894 р. народження, с. Курячiвка Маркiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Бондарiвка Маркiвського р-ну, конюх к-пу iм. 
Красiна. Луганським обласним судом 14 травня 
1948 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НЕСКОРОДЄВ Антон Якимович, 1900 р. 
народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, завiдуючий господарською частиною 
хiмкомбiнату. Колегiєю ОДПУ 22 жовтня 1933 
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року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

НЕСКОРОДЄВ Данило Васильович, 1908 р. 
народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, старший кочегар мiськлiкарнi. Вiйськовим 
трибуналом 28 району авiацiйного базування 19 
травня 1942 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НЕСКОРОДЬЄВ Iван Панасович, 1906 р. 
народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у смт 
Родакове Слов'яносербського р-ну, возій-
приватник. Арештований 21 лютого 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 4 травня 1938 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

НЕСКОРОДЬЄВ Хома Гаврилович, 1864 р. 
народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Жовтому, 
секретар волосної земської управи. 10 березня 1919 
року Луганською повiтовою ЧК засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

НЕСКОРОМНА Агафiя Данилiвна, 1894 р. 
народження, с. Курячiвка Маркiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в с. 
Бондарiвка Маркiвського р-ну, колгоспниця к-пу 
iм. Красiна. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Iркутської обл., Росiйська Федерацiя, 3 березня 
1942 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 25 
серпня 1944 року вирок скасовано, справу 
припинено, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 
1944 роцi.   

НЕСКОРОМНИЙ Гаврило Федорович, 
1864 р. народження, кол.с. Василiвка 
Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 25 сiчня 1931 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕСКРЕБА Iван Дмитрович, 1909 р. 
народження, м. Брянка, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, слюсар зал.ст. 
Алмазна. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 7 травня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 
роцi. 

НЕСКРОМНА (НЕСКОРОМНА) Агафія 
Прокопівна, 1910 р. народження, с. 
Малоолександрівка Троїцького р-ну, українка, 
освіта початкова. Проживала в с. Тимонове 
Троїцького р-ну, колгоспниця к-пу “Ленінське 
поле”. Постановою Особливої наради при НКВС 
СРСР від 22 квітня 1944 року як член сім’ї 
репресованого за звинуваченням у зраді 
Батьківщини вислана за межі України. 
Реабілітована у 1991 році.    

НЕСКУБА Iван Степанович, 1898 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Краснорiченському, слюсар цеху № 7 
Рубiжанського хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по 

Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

НЕСМАЧНИЙ Петро Дем'янович, 1926 р. 
народження, с. Климiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Без певного мiсця 
проживання i роботи. Арештований 23 травня 1943 
року за звинуваченням у спiвробiтництвi з 
нiмецькою жандармерiєю, що в ходi розслiдування 
не пiдтвердилося. 2 червня 1943 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.    

НЕСМАШНИЙ Андрiй Єгорович, 1913 р. 
народження, с. Климiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
командир взводу 1005 стрiлецького полку. 
Вiйськовим трибуналом 279 стрiлецької дивiзiї 25 
липня 1943 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

НЕСМАШНИЙ Василь Олександрович, 
1876 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с. Ковалiвка 
Сватiвського р-ну, коваль к-пу iм. Ленiна. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 серпня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕСМАШНИЙ Олександр Микитович, 
1898 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, 
помiчник бухгалтера Мiсткiвської МТС. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 20 серпня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕСМАШНИЙ Федiр Маркiянович, 1887 
р. народження, с. Климiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Новодружеську Лисичанської мiськради, возiй 
вугiлля шахти "Новодружеська". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НЕСМАШНИЙ Яким Сисойович, 1882 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Мiстках, 
колгоспник к-пу iм. Дзержинського. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 31 серпня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НЕСМЄЯНОВ Архип Харитонович, 1879 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, сторож 
з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

НЕСМЄЯНОВ Зiновiй Кузьмич, 1899 р. 
народження, с. Гарасимiвка Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Станично-Луганське, iнструктор-бухгалтер 
райспоживспiлки. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕСМЄЯНОВ Iларiон Iларiонович, 1899 р. 
народження, с. Плотина Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Плотинi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
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Особливою нарадою при Колегiї ОДПУ 14 жовтня 
1929 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ 
вiд 14 липня 1932 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.    

НЕСМЄЯНОВ Марко Олексiйович, 1898 р. 
народження, с. Плотина Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Плотинi, колгоспник к-пу "Культура". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 
роцi.    

НЕСОЛЕНИЙ Лук'ян Iванович, 1894 р. 
народження, с. Пришиб Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 88 полку. Вiйськовим трибуналом 295 
стрiлецької дивiзiї 19 березня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

НЕСОХОВ Григорiй Кузьмич, 1888 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, шофер-механiк 
комбiнату "Ворошиловградвугiлля". Арештований 
11 березня 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 19 квiтня 1944 
року справу припинено за смертю пiдслiдного.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

НЕСТЕР Анеля Антонiвна, 1889 р. 
народження, с. Зарiччя Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., полька, неписьменна. Проживала в 
с. Маслакове Троїцького р-ну, домогосподарка. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 
1937 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 
1989 роцi.    

НЕСТЕР Войцех Войцехович, 1890 р. 
народження, с. Зарiччя Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Вiвчарове Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Яковлєва. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕСТЕР Йосип Адамович, 1891 р. 
народження, с. Зарiччя Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Вiвчарове Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Шевченка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕСТЕРЕНКО Антон Юхимович, 1911 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий. Вiйськовим 
трибуналом 52 стрiлецької дивiзiї 24 листопада 
1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

НЕСТЕРЕНКО Василь Степанович, 1905 р. 
народження, с. Хрестище Слов'янського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, вантажник, без певного 
мiсця роботи. Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 7 грудня 1932 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕСТЕРЕНКО Георгiй Геннадiйович, 1908 
р. народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну, 

українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Попасна, слюсар вагоноремонтного з-ду. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 червня 
1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

НЕСТЕРЕНКО Дмитро Дмитрович, 1895 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
окремого ремонтно-вiдбудовного загону зв'язку. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 5 травня 1944 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

НЕСТЕРЕНКО Дмитро Михайлович, 1901 
р. народження, смт Нижнiй Нагольчик 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Антрацитi, бухгалтер 
шахти № 3-4. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

НЕСТЕРЕНКО-ПЛУГАТАРЕНКО Зiнаїда 
Миколаївна, 1918 р. народження, м. Алчевськ, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Алчевську, домогосподарка. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 20 
серпня 1945 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

НЕСТЕРЕНКО Iван Георгiйович, 1903 р. 
народження, м. Алчевськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, викладач на 
курсах удосконалення командирiв запасу. 
Арештований 15 березня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до антирадянської 
органiзацiї. 28 грудня 1939 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НЕСТЕРЕНКО Iван Павлович, 1914 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Гiрське 
Первомайської мiськради, робiтник 
маркшейдерського вiддiлу шахти "Гiрська". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

НЕСТЕРЕНКО Iван Панасович, 1919 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 223 полку 
далекобомбардувальної авiацiї. Вiйськовим 
трибуналом Орловського вiйськового округу, 
Росiйська Федерацiя, 14 серпня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1998 роцi.    

НЕСТЕРЕНКО Iван Петрович, 1884 р. 
народження, с. Кошелiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Кошелiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 
квiтня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕСТЕРЕНКО Клавдiя Павлiвна, 1896 р. 
народження, смт Бiловодськ, українка, 
неписьменна. Проживала в Бiловодську, 
домогосподарка. Донецьким обласним судом 2 
вересня 1936 року засуджена до 7 р. позбавлення 
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волi. 17 листопада 1936 року Верховним судом 
УРСР мiру покарання знижено до 4 р. Реабiлiтована 
у 1990 роцi.    

НЕСТЕРЕНКО Макар Петрович, 1902 р. 
народження, с. Iванiвка Кишенькiвського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта середня.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, 
директор млина № 36. Арештований 21 червня 1943 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 24 листопада 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.    

НЕСТЕРЕНКО Микола Юхимович 
(Єфремович), 1876 р. народження, смт Успенка 
Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав в Успенцi, служитель релігійного культу. 
Репресований двічі. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 28 серпня 1932 року 
висланий на 3 р. за межi України. „Трійкою” 
УНКВС по Донецькій обл. 27 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волі. 
Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.    

НЕСТЕРЕНКО Михайло Семенович, 1892 
р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, десятник шахти "Куртопу". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1962 роцi.  

НЕСТЕРЕНКО Овсій Іванович, 1876 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитівського р-
ну, Проживав за місцем народження, геолог у 
геологорозвідувальних партіях. Арештований 5 
травня 1937 року за звинуваченням в 
антирадянській діяльності. Рішення у справі немає. 
Реабілітований у 1960 році.   

НЕСТЕРЕНКО Олексiй Миколайович, 
1892 р. народження, с. Бунякiно Глушковського р-
ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
рахiвник шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 23 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕСТЕРЕНКО Павло Леонтiйович, 1892 р. 
народження, с. Кам'янка Перевальського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Алчевську, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 30 
листопада 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

НЕСТЕРЕНКО Петро Степанович, 1895 р. 
народження, с. Грибуваха Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав 
на х. Хотунок, Черкаський р-н Пiвнiчно-
Кавказького краю, Росiйська Федерацiя, тесляр 20-ї 
будконтори. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР від 31 серпня 1932 року 
висланий у Пiвнiчний край. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НЕСТЕРЕНКО Сергiй Сидорович, 1917 р. 
народження, с. Будьоннiвка Дворiчанського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 

Проживав у м. Гiрське Первомайської мiськради, 
сезонний робiтник на зал.ст. Шипилове. Лiнiйним 
судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 26 вересня 
1937 року засуджений до 4 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НЕСТЕРЕНКО Федiр Васильович, 1906 р. 
народження, смт Нижнiй Нагольчик 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Нижньому Нагольчику, 
чорнороб шахти № 26. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 11 серпня 1932 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

НЕСТЕРЕНКО Федiр Григорович, 1883 р. 
народження, с. Пласки Голованiвського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, конюх 
"Водоканалбуду". Особливою нарадою при Колегії 
ДПУ УРСР 23 березня 1934 року засуджений до 3 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕСТЕРЕНКО Федiр Iванович, 1908 р. 
народження, с. Кошелiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Кошелiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 7 
травня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕСТЕРОВ Андрiй Iванович, 1897 р. 
народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Чугинцi, селянин-одноосiбник. Арештований 19 
вересня 1930 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
28 лютого 1931 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.    

НЕСТЕРОВ Андрiй Мусiйович, 1906 р. 
народження, с. Новокраснiвка Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Михайлiвка Ровенькiвської мiськради, вантажник 
залiзничних вагонiв шахти № 30-35. Луганським 
обласним судом 9 квiтня 1939 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НЕСТЕРОВ Василь Iванович, 1921 р. 
народження, с. Комар Великоновосілкiвського р-ну 
Донецької обл., грек, освiта середня.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав за мiсцем народження, 
колгоспник к-пу "Перемога Жовтня". Арештований 
10 березня 1943 року за звинуваченням у 
добровiльнiй здачi в полон нiмцям, що в ходi 
слiдства не було доведено. 25 квiтня 1943 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НЕСТЕРОВ Георгiй Пилипович, 1868 р. 
народження, с. Плотина Станично-Луганського р-
ну, росiянин, неписьменний. Проживав у с. Тепле 
Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
ХVП партз'їзду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 23 вересня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕСТЕРОВ Данило Олексiйович, 1887 р. 
народження, Должанський р-н Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, робiтник шахти iм. 
Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 
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грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕСТЕРОВ Євдоким Минейович, 1901 р. 
народження, с. Сухий Отрог Чапаєвського р-ну 
Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, не 
працював. Лiнiйним судом Пiвденно-Схiдної 
залiзницi 17 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НЕСТЕРОВ Iван Iванович, 1897 р. 
народження, с-ще Софiївка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Успенка Лутугинського р-ну, крiпильник шахти 
"Бiлянка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НЕСТЕРОВ Iван Iванович, 1915 р. 
народження, с. Комар Великоновосілківського р-ну 
Донецької обл., грек, освiта вища. Проживав у смт 
Троїцьке, головний лiкар районної лiкарнi. 
Арештований 10 березня 1943 року за 
звинуваченням у зв'язках з нiмецькими 
окупацiйними властями, що в ходi слiдства не було 
доведено. 25 квiтня 1943 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НЕСТЕРОВ Iван Павлович, 1879 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, рахiвник артiлi 
"Луганськмiськтранс". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕСТЕРОВ Iван Тимофiйович, 1883 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
завiдуючий овочевою базою будтресту "Москва-
Донбас". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

НЕСТЕРОВ Микола Васильович, 1898 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, не працював. 
Лiнiйним судом Північно-Донецької залiзницi 11 
листопада 1936 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НЕСТЕРОВ Михайло Петрович, 1892 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Станично-
Луганському, швець артiлi "Колгоспний швець". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕСТЕРОВ Олександр Петрович, 1896 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Станично-
Луганському, не працював. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 8 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

НЕСТЕРОВ Олександр Христофорович, 
1892 р. народження, с. Студеновка Должанського р-
ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, возiй 
мiськхарчоторгу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 

обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕСТЕРОВА Анна Давидiвна, 1901 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в Станично-
Луганському, робiтниця шевської майстернi. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
2 вересня 1944 року як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

НЕСТЕРОВА Тамара Iванiвна, 1923 р. 
народження, м. Луганськ, росiянка, освiта середня. 
Проживала в Луганську, завiдуюча складом 56 
армiйського запасного полку. Арештована 15 
грудня 1943 року за звинуваченням у 
приналежностi до агентури нiмецької розвiдки. 28 
березня 1944 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiтована у 1994 
роцi.    

НЕСТЕРОВИЧ Матвiй Григорович, 1910 р. 
народження, с. Хорево Пружанського р-ну 
Брестської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта 
початкова. Проживав у м. Кремiнна, стволовий 
шахти "Кремiнна". Луганським обласним судом 28 
березня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НЕСТЕРЧУК Микола Петрович, 1890 р. 
народження, смт Новопсков, українець, освiта 
початкова. Проживав у Новопсковi, селянин-
одноосiбник. Постановою "трiйки" при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 8 жовтня 1931 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕСТРУГІН Вiссарiон Дмитрович, 1892 р. 
народження, сл. Верхньомакєєвка Кашарського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Олександрiвську Артемівської райради м. 
Луганська, товарознавець Луганського 
молокозаводу. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС 
Луганської обл. 8 червня 1951 року засуджений до 
25 р. позбавлення волi. 24 січня 1956 року 
Військовим трибуналом Київського військового 
округу міру покарання знижено до 5 р. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НЕСХОВАЙКО Василь Iванович, 1915 р. 
народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Преображенному, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НЕСХОВАЙКО Марiя Стефанiвна, 1915 р. 
народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Преображенному, не працювала. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 18 
вересня 1944 року засуджена до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

НЕСХОВАЙКО Олексій Іванович, 1913 р. 
народження, с. Преображенне Сватівського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у 
Преображенному, не працював. „Трійкою” УНКВС 
по Донецькій обл. 27 грудня 1937 року засуджений 
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до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 
році. 

НЕТАЙ Прокiп Iванович, 1905 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у Сватовому, начальник електростанцiї зал.ст. 
Сватове. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 1 грудня 1938 року засуджений до 20 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1958 роцi.    

НЕТЕПIН Хома Панасович, 1886 р. 
народження, с-ще Лози Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Лозах, не 
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 15 грудня 1945 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi. 

НЕТРЕБСЬКИЙ Трифон Ясонович, 1895 р. 
народження, с. Майдан-Грузький Літинського р-ну 
Вінницької обл., українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Луганську, не працював. 
Репресований тричі. Арештований 17 грудня 1932 
року за звинуваченням у контрреволюційній 
діяльності. 21 січня 1933 року справу припинено за 
недостатністю матеріалів для притягнення до суду, 
з-під варти звільнений. Арештований 4 квітня 1933 
року за звинуваченням в антирадянській агітації. 13 
серпня 1933 року справу припинено. „Трійкою” 
УНКВС по Донецькій обл. 23 листопада 1937 року 
засуджений до розстрілу. Реабілітований 
відповідно у 1995 і 1989 роках.    

НЕТУДИХАТКА-МАУХ Антонiна 
Якимiвна, 1921 р. народження, м. Красний Луч, 
українка, освiта початкова. Проживала в Красному 
Лучi, не працювала. Луганським обласним судом 
20 лютого 1946 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

НЕТУДИХАТКА Олександра 
Костянтинiвна, 1893 р. народження, м. Мiусинськ 
Краснолуцької мiськради, українка, освiта 
початкова. Проживала в с. Новоєлизаветiвка 
Краснолуцької мiськради, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 13 серпня 1945 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1991 роцi.    

НЕФЕДОВ Василь Iларiонович, 1912 р. 
народження, м. Брянка, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Брянцi, електрослюсар шахти № 1-бiс 
"Криворiжжя". Арештований 19 жовтня 1941 року 
за звинуваченням у здiйсненнi терористичного 
акту. 22 жовтня 1941 року виправданий Вiйськовим 
трибуналом гарнiзону військової частини 1080. 
Реабiлiтований у 1941 роцi.    

НЕФЕДОВ Григорiй Павлович, 1889 р. 
народження, с. Торське Краснолиманського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, помiчник слюсаря з-ду 
iм. Ворошилова. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 22 липня 1933 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НЕФЕДОВ Дмитро Олександрович, 1890 р. 
народження, ст-ця Качалінська Іловлінського р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Софiївський Краснолуцької мiськради, рахiвник 

шахти № 10. Арештований 25 жовтня 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 сiчня 
1931 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НЕФЕДОВ Єлисей Павлович, 1884 р. 
народження, с. Торське Краснолиманського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, тесляр з-ду ім. 
Ворошилова. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 22 липня 1933 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НЕФОРОЩА (НЕХВОРОЩА) Василь 
Данилович, 1896 р. народження, с. 
Малоолександрiвка Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Малоолександрiвцi, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 19 грудня 1932 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕХАЄВ Антон Михайлович, 1913 р. 
народження, с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 650 окремого лiнiйного батальйону зв'язку. 
Вiйськовим трибуналом 56 армiї 26 травня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

НЕХАЄНКО Олексiй Васильович, 1882 р. 
народження, с. Шарiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Шарiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 квiтня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

НЕХАЄНКО Перфiл Iванович, 1883 р. 
народження, с. Танюшiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Танюшiвцi, пасiчник к-пу "КIМ". 19 червня 1942 
року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

НЕХАЄНКО Семен Олексiйович, 1902 р. 
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Старобiльську, 
приймальник зерна "Держсортфонду". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.       

НЕХРИСТОВА Килина Iванiвна, 1900 р. 
народження, с. Штормове Новоайдарського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в с. 
Омелькове Старобiльського р-ну, без певного мiсця 
роботи. Старобiльським окружним судом 15 
березня 1934 року засуджена до 3 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтована у 1993 роцi.    

НЕЦВIТАЙ Григорiй Iванович, 1876 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 лютого 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 

656 

НЕЦВIТАЙ Євдокiя Тимофiївна, 1914 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Новiй 
Астраханi, колгоспниця к-пу iм. Сталiна. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
1 квiтня 1944 року як дружина репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

НЕЦВIТАЙ Євстафiй Данилович, 1912 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 139 мінометного полку. Вiйськовим 
трибуналом 3 армiї 1 листопада 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 15 
листопада 1942 року. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НЕЦЕЛЬ Август Германович, 1892 р. 
народження, м. Орша, Могильовська обл., Бiлорусь, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, 
заступник головного механiка тресту 
"Боковоантрацит". Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 28 липня 1937 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НЕЧАЄВ Аксен Пилипович, 1890 р. 
народження, кол.с. Лашинiвка Червоножовтневої 
сiльради Станично-Луганського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Тепле Станично-
Луганського р-ну, завiдуючий базою "Заготхудоба". 
Арештований 13 сiчня 1933 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 13 квiтня 1933 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    

НЕЧАЄВ Гаврило Семенович, 1905 р. 
народження, кол.с. Лашинiвка Червоножовтневої 
сiльради Станично-Луганського р-ну, росiянин, 
освiта середня.  Член ВКП(б) з 1931 р. Проживав у 
м. Луганську, завiдуючий вiйськовим вiддiлом 
мiськкому партiї. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 29 сiчня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НЕЧАЄВ Григорiй Борисович, 1895 р. 
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Зимогiр'ї, 
селянин-одноосiбник. Арештований 3 березня 1930 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 
квiтня 1930 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1930 роцi.    

НЕЧАЄВ Михайло Власович, 1906 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець. Проживав 
у м. Стахановi, крiпильник шахти № 1 
"Криворiжжя". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕЧАЄВ Михей Федотович, 1892 р. 
народження, кол.с. Лашинiвка Червоножовтневої 
сiльради Станично-Луганського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 30 березня 1930 року висланий на 3 р. за 
межi України. 27 вересня 1937 року "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до 10 р. 

позбавлення волi. Реабiлiтований в обох справах у 
1989 роцi.    

НЕЧАЄВ Федот Кирилович, 1895 р. 
народження, кол.с. Лашинiвка Червоножовтневої 
сiльради Станично-Луганського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у с-щi радгоспу 
"Микитiвський", Дзержинський р-н Донецької обл., 
робiтник радгоспу. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
МВС Луганської обл. 30 жовтня 1947 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НЕЧАЙ Дмитро Никанорович, 1892 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiловодську, дiльничний 
зоотехнiк райземвiддiлу. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Донецької обл. 1 липня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НЕЧАЙ Iрина Гаврилiвна, 1888 р. 
народження, с. Зорикiвка Мiловського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в с. 
Стрiльцiвка Мiловського р-ну, селянка-
одноосiбниця. Луганським обласним судом 27 
вересня 1935 року засуджена до 2 р. 6 м-цiв 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1995 роцi.    

НЕЧАЙ Митрофан Iллiч, 1898 р. 
народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, крiпильник шахти iм. Сталiна. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕЧАЙ Михайло Iллiч, 1900 р. народження, 
с. Нещеретове Бiлокуракинського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
крiпильник шахти "Центральна-Iрмине". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

НЕЧАЙ Никодим Минайович 
(Минейович), 1876 р. народження, Ростовська 
обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
неписьменний. Проживав у с. Стрiльцiвка 
Мiловського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Донецьким обласним судом 27 вересня 1935 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

НЕЧАЙ Панас Максимович, 1890 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiловодську, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ОДПУ вiд 16 серпня 1929 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НЕЧАЙ Пилип Iллiч, 1903 р. народження, с. 
Нещеретове Бiлокуракинського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
крiпильник шахти iм. Сталiна. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

НЕЧАЙ Прохор Iллiч, 1892 р. народження, 
с. Нещеретове Бiлокуракинського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
крiпильник шахти iм. Сталiна. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року засуджений 
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до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 
роцi.    

НЕЧАЙ Федiр Никифорович, 1906 р. 
народження, с. Курячiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Курячiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Молотова. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 23 вересня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. 22 травня 1939 року 
Постановою УНКВС по Луганськiй обл. вирок 
скасовано, справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.    

НЕЧЕСОВ Федiр Михайлович, 1897 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, начальник 
цеху з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

НЕЧИПОР Андрiй Миколайович, 1898 р. 
народження, с. Завадiв Стрийського р-ну Львiвської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, iнструктор 
райспоживспiлки. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.       

НЕЧИТАЙЛО (НЕЧИТАЙЛОВ) Iван 
Федорович, 1905 р. народження, с. Бобрикове 
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бобриковому, завiдуючий 
хатою-бiолабораторiєю к-пу "Комiнтерн". 
Луганським обласним судом 23 липня 1941 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НЕЧИТАЙЛО (НЕЧИТАЙЛОВ) Петро 
Феоктистович, 1892 р. народження, смт Урало-
Кавказ Краснодонської мiськради, росiянин, 
неписьменний. Проживав в Урало-Кавказi, конюх 
колгоспу iм. 10-рiччя Жовтня. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

НЕЧИТАЛЕНКО Тимофiй Федотович, 1887 
р. народження, с. Комiсарiвка Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Комiсарiвцi, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 березня 1930  
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

НЕЧУХРАЙ Павло Петрович, 1905 р. 
народження, м. Попасна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Попаснiй, слюсар депо 
Попасна. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 13 вересня 1944 року засуджений 
до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

НЕЧУХРАННИЙ Iван Петрович, 1896 р. 
народження, с. Грабiвщина Нехворощанського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у смт Комишуваха Попаснянського р-ну, 
виконроб радгоспу "Вибiйник". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 4 травня 
1945 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НЕЧУХРАНОВ Iван Михайлович, 1895 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 

початкова. Проживав у Лисичанську, ливарник 
ливарної майстернi з-ду "Донсода". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

НЕЩЕРЕТ Андрiй Iович, 1882 р. 
народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нещеретовому, колгоспник к-пу iм. Червоної 
Армiї. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

НЕЩЕРЕТ Василь Панасович, 1909 р. 
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта 
середня. Вiйськовослужбовець, санiнструктор 10 
медично-санiтарного батальйону 159 стрiлецької 
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу 12 армiї 21 грудня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

НЕЩЕРЕТ Максим Федорович, 1908 р. 
народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Курячiвка Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. Будьонного. 6 травня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 
вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НЕЩЕРЕТ Петро Юхимович, 1911 р. 
народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського р-
ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 34 стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 13 стрiлецької 
дивiзiї 29 листопада 1942 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. 25 грудня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом Сталiнградського фронту вирок 
скасовано, справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.    

НЕЩЕРЕТ Федiр Микитович, 1882 р. 
народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нещеретовому, колгоспник к-пу ім. Червоної 
Армiї. Луганським обласним судом 17 жовтня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НЄМЦЕВ Анатолiй Федорович, 1920 р. 
народження, с. Нємцево Новооскольського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у с. Жовте 
Слов'яносербського р-ну, завiдуючий сiльською 
хатою-читальнею. Вiйськовим трибуналом 38  
стрiлецької дивiзiї 11 лютого 1943 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 13 лютого 1943 року. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НЄМЦЕВ Федiр Романович, 1887 р. 
народження, с. Нємцево Новооскольського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Жовте 
Слов'яносербського р-ну, завiдуючий 
медамбулаторiєю. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 18 червня 1942 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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НИВИНИЦЯ Петро Кирилович, 1900 р. 
народження, м. Сватове, українець, неписьменний. 
Проживав у Сватовому, селянин-одноосiбник. 
Арештований 6 квiтня 1932 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 8 липня 1932 року справу 
припинено за недоведеністю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.    

НИЖНИК Андрiй Петрович, 1879 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
українець. Проживав у с. Рудiвка Сватiвського р-
ну, колгоспник к-пу "1 Травня". Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 2 квiтня 1930 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НИЖНИК Iван Андрiйович, 1907 р. 
народження, с. Успенiвка, Катеринославська 
губернiя, українець, освiта початкова. Проживав на 
куркульських виселках Варварiвської сiльради 
Кремiнського р-ну, покрiвельник Рубiжанського 
житлобуду. Постановою Судової "трiйки" при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 21 лютого 1931 року 
висланий на 5 р. за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

НИЗЬКОДУБ Григорiй Максимович, 1925 
р. народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1116 стрiлецького полку 333 стрiлецької 
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 37 армiї 1 
листопада 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НИКАНОРОВ (НИКОНОРОВ) Олексiй 
Никанорович, 1893 р. народження, с. Ковальовка 
Ржевського р-ну Калiнiнської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Алчевську, механiк автобази. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 10 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

НИКИПЕЛОВ Кирило Павлович, 1899 р. 
народження, с. Колтуновка Острогозького р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, 
завiдуючий складом райробкоопу. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 28 квiтня 1933 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НИКИПIЛО Степан Миколайович, 1919 р. 
народження, с. Любинi Яворiвського р-ну 
Львiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, робiтник шахти № 1. 
Луганським обласним судом 31 сiчня 1958 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НИКИФОРЕНКО Iван Петрович, 1924 р. 
народження, с. Андрiївка Хорольського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Боєць винищувального батальйону, до призову 
проживав у м. Красний Луч. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 13 
червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

НИКИФОРОВ Iван Власович, 1900 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 

українець, освiта початкова. Проживав у 
Калиновому, робітник шахти „Альберт”. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 30 квiтня 1933 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

НИКИФОРОВ Iван Данилович, 1911 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Первомайську, не працював. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НИКИФОРОВ Олександр Прокопович, 
1894 р. народження, с. Шульгинка Старобiльського 
р-ну, українець. Проживав у м. Старобiльську, 
техпрацiвник контори "Заготзерно". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 20 серпня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НИКИФОРОВ Прокiп Федорович, 1864 р. 
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Шульгинка 
Старобiльського р-ну, не працював. Особливим 
вiддiлом № 2 при Реввiйськрадi 8 армiї 5 сiчня 1920 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

НИКИФОРОВА Марiя Федорiвна, 1908 р. 
народження, с. Сиротине Троїцького р-ну, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Лисичанську, не 
працювала. Луганським обласним судом 19 серпня 
1946 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1969 роцi.    

НИКОВСЬКИЙ Володимир Гнатович, 1887 
р. народження, с. Гнила Балка Звенигородського р-
ну Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Олександропiль Бiлокуракинського 
р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР від 2 квiтня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

НИКОНЕНКО Порфирiй Васильович, 1896 
р. народження, с. Парнюватка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Парнюватцi, ветсанiтар к-пу iм. Ленiна. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НИКОНОВ Михайло Савелiйович, 1883 р. 
народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, десятник 
пiдприємства "Вукотранс". "Трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 20 квiтня 1933 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

НИКОНЧУК Олександр Фiлатович, 1897 р. 
народження, с. Кобилки Рильського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Кiровську, монтер шахти 
№ 29. Арештований 29 жовтня 1933 року за 
звинуваченням у контрреволюцiйнiй дiяльностi. 23 
лютого 1934 року справу припинено. 
Реабiлiтований у 1934 роцi.    

НИКУЛЯК Захар Петрович, 1898 р. 
народження, с. Калинiвка Староушицького р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
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Проживав у м. Гірське Первомайської мiськради, 
прибиральник породи шахти "Гiрська". 
Арештований 1 травня 1938 року за звинуваченням 
у шпигунствi i антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1968 роцi.    

НИКУЛЯК (НЕКУЛЯК) Тихiн Юхимович, 
1900 р. народження, с. Врiблiвцi, Кам'янець-
Подiльська обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, техпрацiвник 
медтехнiкуму. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 3 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НИПА Анастасiя Никифорiвна, 1922 р. 
народження, с. Стрiльцiвка Мiловського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в смт 
Мiлове, робiтниця Чертковської дистанцiї колiї. 
Арештована 15 квiтня 1943 року за звинуваченням 
у зрадi Батькiвщини. Справа слiдством не була 
закiнчена через втечу підслідної з-під варти. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

НIДЗЕЛЬСЬКИЙ Фелiкс Карлович, 1914 р. 
народження, х. Шереметов, Мархлевський р-н 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Лiсна Поляна Маркiвського р-ну, пекар 
зернорадгоспу "Старобiльський". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НIЗВЕЦЬКИЙ Сигiзмунд Денисович, 1909 
р. народження, с. Любарська Гута Баранiвського р-
ну Київської обл., поляк. Проживав у с. 
Новочервоне Троїцького р-ну, колгоспник к-пу 
"Перемога". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
24 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.    

НIЗЕВИЧ Гриціан Iванович, 1909 р. 
народження, смт Городок Городоцького р-ну 
Кам'янець-Подiльської обл., поляк, освiта 
н/середня. Проживав у смт Бiлокуракине, столяр 
залiзничної магiстралi Москва-Донбас. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 29 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

НIКЕЙЦЕВА Меланiя Юхимiвна, 1923 р. 
народження, м. Луганськ, українка, освiта середня. 
Проживала в Луганську, рахiвник облмлинтресту. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 24 березня 
1945 року мiрою покарання визначено строк 
попереднього ув'язнення – була арештована 22 
липня 1944 року. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

НIКЕЛЬ Володимир Федорович, 1907 р. 
народження, с. Листвянка Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, колгоспник к-пу iм. Р. 
Люксембург. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 14 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

НIКЕЛЬ Едуард Петрович, 1896 р. 
народження, с. Голубицьке Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у кол.с. Чапаєве Першозванiвської сiльради 
Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу iм. Чапаєва. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 

1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1969 роцi.    

НIКЕЛЬ Петро Петрович, 1900 р. 
народження, к. Найфельд Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у кол.с. Чапаєве Першозванiвської сiльради 
Лутугинського р-ну, робiтник "Доннархарчу". 
Репресований двiчi. Арештований 14 лютого 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 
лютого 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 25 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1933 i 1989 роках.   

НIКЕЛЬ Рейнгольд Августович, 1907 р. 
народження, с. Лагульськ Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Лимарiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Перемога". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НIКIТЕНКО Агафiя Леонтiївна, 1886 р. 
народження, м. Брянка, українка, освiта початкова. 
Проживала в с. Розкiшне Лутугинського р-ну, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 25-30 листопада 1944 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1992 роцi.    

НIКIТЕНКО Ганна Iванiвна, 1903 р. 
народження, с. Максимiвка Карлiвського р-ну 
Полтавської обл., українка, освiта н/середня. 
Проживала в м. Ровеньки, домогосподарка. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 березня 
1938 року засуджена до 8 р. позбавлення волi як 
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

НIКIТЕНКО Єфрем Петрович, 1907 р. 
народження, с. Iванiвка Красногорського р-ну 
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Успенка 
Лутугинського р-ну, iнвалiд. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 19 сiчня 1944 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НIКIТЕНКО Iван Дмитрович, 1905 р. 
народження, м. Стаханов, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Попасна, завiдуючий 
райздороввiддiлом. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 21 жовтня 1938 
року засуджений до 20 р. позбавлення волi. 29 
квiтня 1940 року Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР вирок скасовано, справу направлено на 
нове розслiдування. 1 вересня 1941 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.   

НIКIТЕНКО Iван Єгорович, 1891 р. 
народження, с. Розкiшне Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, слюсар вiддiлу капiтального 
будiвництва хiмзаводу. Луганським обласним 
судом 19 червня 1941 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НIКIТЕНКО Iван Тимофiйович, 1888 р. 
народження, с. Новоспаське Приазовського р-ну 
Запорiзької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник пiдприємства 
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"Металотранс". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НIКIТЕНКО Iларiон Петрович, 1900 р. 
народження, с. Латишiвка Машiвського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Ровеньки, завiдуючий 
райземвiддiлом. Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР 2 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НIКIТЕНКО Олександр Костянтинович, 
1891 р. народження, с. Мар'ївка Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мар'ївцi, сторож шахти № 3. Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 8 вересня 1941 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

НIКIТЕНКО Олександр Романович, 1888 р. 
народження, с. Творишино Клинцовського р-ну 
Брянської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Мiусинську 
Краснолуцької мiськради, бригадир електрикiв 
електроцеху Штерiвської ДРЕС. Арештований 4 
серпня 1933 року за звинуваченням у 
приналежностi до шпигунської контрреволюцiйної 
органiзацiї. 10 травня 1934 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

НIКIТЕНКО Семен Данилович, 1882 (1884) 
р. народження, м. Стаханов, українець, освiта 
середня. Проживав у м. Красний Луч, головний 
бухгалтер артiлi "Червоний переможець". 
Арештований 3 травня 1942 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї.  У зв'язку з воєнним 
станом етапований углиб країни, де пiзнiше не 
виявлений. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

НIКIТЕНКО Терентiй Павлович, 1878 р. 
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Шульгинцi, колгоспник к-пу iм. Косiора. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НIКIТЕНКО Тимофiй Васильович, 1867 р. 
народження, с. Новоспаське Марiупольського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав на кол.х. Оружинський, Краснодонський 
р-н, селянин-одноосiбник. Арештований 5 лютого 
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 21 квiтня 1930 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.   

НIКIТIН Василь Андрiйович, 1900 р. 
народження, х. Новi Грачики, Глубокинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Краснодон 
Краснодонської мiськради, вантажник технiчної 
бази тресту "Краснодонвугiлля". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

НIКIТIН Василь Iларiонович, 1900 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 162 
стрiлецького полку 54  стрiлецької дивiзiї. 

Арештований 19 квiтня 1943 року за 
звинуваченням у спробi перейти на бiк ворога. 13 
липня 1943 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НIКIТIН Вiктор Iванович, 1920 р. 
народження, с. Могилевичi Урицького р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Грушове 
Краснолуцької мiськради, десятник шахти № 152. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 28 серпня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

НIКIТIН Гаврило Миколайович, 1880 р. 
народження, смт Новоайдар, росіянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Первомайську, возiй 
шахти № 36. Судовою „трійкою” при Колегiї ДПУ 
УРСР 22 сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НIКIТIН Iван Дмитрович, 1898 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Проживав у Ровеньках, головний 
бухгалтер Ровенькiвської бази "Доннархарчу". 
Вiйськовим трибуналом Московського вiйськового 
округу, Росiйська Федерацiя, 25 вересня 1943 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1998 роцi.    

НIКIТIН Iван Зiновiйович, 1882 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. 
Проживав у Луганську, пенсiонер за iнвалiднiстю. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу 12 армiї 8 грудня 1941 року засуджений до 
розстрiлу.   Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НIКIТIН Лазар Сергiйович, 1902 р. 
народження, с. Чернишевка Новосільського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Уткине 
Перевальського р-ну, колгоспник к-пу "Свiтло 
села". Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 14 жовтня 1943 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НIКIТIН Микола Дем'янович, 1882 р. 
народження, с. Хаторсово Починковського р-ну 
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, 
вибiйник шахти "Альберт". Донецьким обласним 
судом 3 серпня 1937 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НIКIТIН Олексiй Володимирович, 1906 р. 
народження, м. Кашира Московської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, електрозварник 
старокотельного цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Арештований 21 сiчня 1937 року за звинуваченням 
у недоносительствi. 2 липня 1937 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу. Реабiлiтований у 1937 роцi.    

НIКIТIН Петро Фадейович, 1894 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, пiдручний 
коваля з-ду iм. Артема. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 7 грудня 1932 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    
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НIКIТIН Роман Данилович, 1885 р. 
народження, кол.с. Анциферiвка Мiсткiвської 
сiльради Сватiвського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, тесляр 
к-пу "Країна Рад". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НIКIТIН Серафим Микитович, 1915 р. 
народження, Iшлейський р-н Чуваської АРСР, 
Росiйська Федерацiя, чуваш, освiта н/середня. 
Проживав у м. Свердловську, бурильник шахти № 
14-17. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 18 сiчня 1946 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1996 роцi.    

НIКIТIН Сергiй Васильович, 1921 р. 
народження, м. Таганрог Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду iм. 
Будьонного. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнізону 22 червня 1948 року засуджений до 25 р. 
позбавлення волi. 15 січня 1955 року Військовою 
колегією Верховного суду СРСР міру покарання 
знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НIКIТIН Сергiй Михайлович, 1893 р. 
народження, м. Тамбов, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта вища. Проживав у м. Луганську, 
начальник новосталеливарного цеху з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР 5 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу і того ж дня страчений. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

НIКIТIН Степан Микитович, 1897 р. 
народження, с. Бутирки Липецького р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта вища. Проживав у смт Штерiвка 
Антрацитiвського р-ну, завiдуючий Штерiвським 
хiмзаводом. Колегiєю ОДПУ 18 березня 1931 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НIКIТIН Степан Романович, 1898 р. 
народження, х. Нiфонтов, Тацинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
десятник шахти № 3-бiс. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 9 березня 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

НIКIТIН Фокiй (Фотій, Фадей) 
Миколайович, 1880 р. народження, смт 
Новоайдар, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Стахановi, возiй-приватник. Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 22 сiчня 1933 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НIКIТIНА Євдокiя Никифорiвна, 1896 р. 
народження, м. Луганськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в Луганську, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 17 вересня 1945 року 
засуджена до 7 р. позбавлення волi. 28 червня 1946 
року Верховним судом СРСР вирок скасовано, 
справу припинено, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1946 роцi.    

НIКIТIНА Клавдiя Iванiвна, 1920 р. 
народження, х. Нiкiтiно, Артемiвський р-н 
Тульської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Брянка, робiтниця 
шахти № 1. Арештована 30 вересня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 
листопада 1941 року виправдана Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС м. Луганська.  
Реабiлiтована у 1941 роцi.    

НIКIТЧЕНКО Захар Iларiонович, 1892 р. 
народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Валуйському, касир зал.ст. Кiндрашiвська. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 1 
червня 1938 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НIКIТЧЕНКО Карпо Олександрович, 1891 
р. народження, с. Титовка Волошинського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
завiдуючий бюро перепусток з-ду iм. 20-рiччя 
Жовтня. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу 12 армiї 28 грудня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1980 роцi.    

НIКIТЧЕНКО Лев Микитович, 1884 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Станично-
Луганському, селянин-одноосiбник. Арештований 
13 вересня 1930 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
28 лютого 1931 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.    

НIКIТЧЕНКО Петро Несторович, 1892 р. 
народження, смт Станично-Луганське, українець, 
освiта початкова. Проживав у Станично-
Луганському, селянин-одноосiбник. Арештований 4 
вересня 1930 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
28 лютого 1931 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.   

НIКIТЧЕНКО Тихін Петрович, 1893 р. 
народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, кочегар хлiбозаводу № 1. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 8 жовтня 
1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.    

НIКIТЧЕНКО Тихон Федорович, 1888 р. 
народження, с. Середньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Середньотеплому, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. Колегiєю ОДПУ 
18 сiчня 1930 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Арештований 6 листопада 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 квiтня 
1936 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1994 
роках.   

НIКIТЧЕНКО Христофор Васильович, 
1896 р. народження, ст-ця Глубока Тарасовського 
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
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Луганську, не працював. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 24 сiчня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

НIКIШЕВ Василь Андрiанович, 1924 р. 
народження, с. Кузнеци Павлово-Посадського р-ну 
Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Шпотине 
Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу iм. К. 
Маркса. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 16 жовтня 1941 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 
роцi.   

НІКІШЕВ Микола Лазарович, 1913 р. 
народження, ст-ця Должанська Єйського р-ну 
Краснодарського краю, Російська Федерація, 
росіянин, освіта початкова. На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м. Луганську, не працював. 
Військовим трибуналом Харківського військового 
округу 21 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрілу. Реабілітований у 1958 році.  

НIКIШИН Василь Володимирович, 1903 р. 
народження, с. Нижньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Енгельсове Краснодонської 
мiськради, головний бухгалтер шахти iм. Енгельса. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

НIКIШИН Вiктор Михайлович, 1913 р. 
народження, м. Шахти Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м. 
Свердловську, головний геолог тресту 
"Свердловвугiлля". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1944 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1957 роцi.    

НIКIШИН Володимир Якович, 1896 р. 
народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Рубiжне, 
черговий хiмiк хiмзаводу "Червоний прапор". 
Арештований 5 листопада 1930 року за 
звинуваченням у шкiдництвi на пiдприємствi. 22 
листопада 1931 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

НIКIШИН Iван Iванович, 1922 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, не працював. 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 8 
квiтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НIКIШИН Михайло Миколайович, 1895 р. 
народження, с. Благовiщенка Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Благовiщенцi, селянин-одноосiбник. 
Арештований 1 лютого 1930 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 22 травня 1930 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1930 роцi.    

НIКIШИН Михайло Юхимович, 1892 р. 
народження, х. Тарасовка, Мiллеровський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве 

Краснолуцької мiськради, головний механiк шахти 
№ 8-9. Спецколегiєю Донецького обласного суду 7 
вересня 1935 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НIКIШИН Олександр Пантелiйович, 1901 
р. народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
головний бухгалтер ощадкаси. Арештований 11 
грудня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 20 сiчня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НIКIШИН Федiр Iванович, 1870 р. 
народження, с. Верхнiй Мiнченок Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с. Чугинка Станично-Луганського р-ну, 
без певних занять. Репресований двiчi. 
Арештований 18 листопада 1934 року за 
звинуваченням в антирадянськiй пропагандi. 24 
сiчня 1935 року справу припинено за 
недоведенiстю складу злочину. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу Н-ської 
армiї 8 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 28 грудня 1941 року. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1990 роках.   

НIККЕЛЬ Венiамiн Петрович, 1907 р. 
народження, к. Найфельд Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну, бригадир 
тракторної бригади Ровенькiвської МТС. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

НIККЕЛЬ Карл Августович, 1912 р. 
народження, с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у Ребриковому, 
колгоспник к-пу iм. Тельмана. Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 13 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

НIККЕЛЬ Микола Петрович, 1913 р. 
народження, с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у Ребриковому, 
ветсанiтар 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 1989 роцi.    

НIККЕЛЬ Фрiдрiх Августович, 1903 р. 
народження, х. Ключник, Марiупольський р-н 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Тельмана. Особливою "трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 13 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

НIКОЛАЄВ Анатолiй Дмитрович, 1918 р. 
народження, смт Щотове Антрацитiвської 
мiськради, росiянин, освiта н/середня. Проживав у 
Щотовому, робiтник шахти № 28-29. Вiйськовим 
трибуналом 18 армiї 20 грудня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    
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НIКОЛАЄВ Георгiй Григорович, 1900 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
середня. Проживав у м. Луганську, плановик 
мiськкомунгоспу. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 25 вересня 1943 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

НIКОЛАЄВ Дмитро Iванович, 1922 р. 
народження, с. Готовiно Порховського р-ну 
Ленiнградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, не 
працював. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 20 сiчня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НIКОЛАЄВ Дмитро Павлович, 1884 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у смт Щотове Антрацитiвської 
мiськради, пастух громадської череди. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 19 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

НIКОЛАЄВ Iван Єремiйович, 1909 р. 
народження, х. Дьяконов, Тацинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Фащiвка 
Перевальського р-ну, крiпильник шахти № 3-бiс. 
Арештований 20 липня 1938 року за звинуваченням 
у контрреволюцiйнiй дiяльностi. 18 серпня 1938 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НIКОЛАЄВ Йосип Корнiйович, 1899 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, 
кочегар з-ду iм. Петровського. Арештований 27 
грудня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 21 сiчня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НIКОЛАЄВ Костянтин Несторович, 1891 р. 
народження, с. Старобешеве Старобешiвського р-
ну Донецької обл., грек, освiта початкова. 
Проживав у м. Сватове, диспетчер Сватiвської 
автобази. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

НIКОЛАЄВ Микола Iванович, 1911 р. 
народження, с. Готовiно Порховського р-ну 
Ленiнградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, не 
працював. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 20 сiчня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НIКОЛАЄВ Микола Костянтинович, 1880 
р. народження, м. Артемiвськ Донецької обл., 
українець, освiта вища. Проживав у смт Нижнє 
Первомайської мiськради, юрисконсульт 
Серговського райуправлiння "Донбасводтресту". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 29 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1956 
роцi.    

НIКОЛАЄВА-ЮРЧЕНКО Анна Тихонiвна, 
1917 р. народження, с. Бабичево Алексєєвського р-
ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росіянка, 

освiта початкова. Проживала в м. Кiровську, 
домогосподарка. Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 8 квiтня 1944 року вислана за 
межi України як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Постановою 
Особливої наради при МДБ СРСР від 7 липня 1947 
року справу припинено. Реабiлiтована у 1947 роцi.    

НIКОЛАЄВА Нiна Львiвна, 1885 р. 
народження, с. Товкачiвка Прилуцького р-ну 
Чернiгiвської обл., єврейка. Проживала в м. 
Попасна, заступник коменданта мiського ринку. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 жовтня 
1937 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 
1989 роцi.    

НIКОЛАЄНКО Георгiй Маркович, 1912 р. 
народження, м. Благовєщенськ Амурської обл., 
Росiйська Федерацiя, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м. Первомайську, iнструктор 
гірпромучу. Арештований 4 квiтня 1934 року за 
звинуваченням у шпигунствi. 15 вересня 1934 року 
справу припинено за недоведеністю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1999 роцi.   

НIКОЛАЄНКО Лука Маркович, 1909 р. 
народження, с. Якушевка Краснопольського р-ну 
Могильовської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта 
н/середня.  Член ВКП(б) у 1930-1934 рр. Проживав 
у м. Первомайську, помiчник директора з 
полiтроботи гірпромучу. Репресований двiчi. 
Арештований 4 квiтня 1934 року за звинуваченням 
у шпигунствi. 15 вересня 1934 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. 23 вересня 1938 року "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1999 i 1989 
роках.   

НIКОЛАЄНКО Марко Абрамович, 1886 р. 
народження, с. Якушевка Краснопольського р-ну 
Могильовської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта 
початкова. Проживав у м. Первомайську, тесляр 
шахти iм. Мельникова. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 23 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НIКОЛАЄНКО Олександр Климович, 1897 
р. народження, с. Витiвка Полтавського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Ящикове Перевальського р-ну, 
крiпильник шахти № 9. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НIКОЛАЄНКО Олександр Тимофiйович, 
1900 р. народження, м. Нiкітовка, Воронезька обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 27 вiдбудовного 
залiзничного батальйону. До призову в армiю 
проживав у м. Сватове. Арештований 13 липня 
1943 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 24 липня 1943 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом залiзничних вiйськ 
Пiвденного фронту. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

НIКОЛАЄНКО Олексiй Борисович, 1891 р. 
народження, ст-ця Єкатеринiнська Криловського р-
ну Краснодарського краю, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, електрик "Лисхiмбуду". Луганським 
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обласним судом 18 червня 1948 року засуджений 
до 25 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

НIКОЛАЄНКО Павло Климентiйович, 
1909 р. народження, Миколаївська обл., українець. 
Проживав у смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, 
електромеханiк радгоспу "Комсомолець". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 17 листопада 
1943 року засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НIКОЛАЄНКО Раїса Гаврилiвна, 1920 р. 
народження, м. Таганрог Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в м. Перевальську, штукатур 
мiськбудконтори. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 18 серпня 1945 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

НIКОЛАЄНКО Трохим Федорович, 1889 р. 
народження, смт Штерiвка Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Петровське Краснолуцької мiськради, 
вiдповiдальний виконавець з-ду № 59. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

НIКОЛАЙЗЕН Якiв Федорович, 1901 р. 
народження, Сiмферопольський р-н Кримської 
АРСР, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник пекарнi райтрансторгхарчу. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 березня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

НIКОЛАЙЧЕНКО Михайло Микитович, 
1904 р. народження, с. Самарське Батайського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Новодружеську 
Лисичанської мiськради, нормувальник шахти 
"Новодружеська". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

НIКОЛЕНКО Андрiй Васильович, 1903 р. 
народження, с. Язикове Iзюмського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, начальник 
електропiдстанцiї зал.ст. Попасна. Арештований 30 
квiтня 1938 року за звинуваченням у приналежностi 
до контрреволюцiйної органiзацiї. 21 сiчня 1939 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1939 роцi.    

НIКОЛЕНКО Антон Вiкторович, 1894 р. 
народження, с. Пастирське Златопiльського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, крiпильник шахти № 15. 
Донецьким обласним судом 26 сiчня 1937 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

НIКОЛЕНКО Антон Калiстратович, 1910 р. 
народження, с. Олександропiль Бiлокуракинського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Софiївка Перевальського р-ну, не працював. 
Арештований 7 липня 1942 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним 
станом етапований углиб країни, де пiзнiше не 

виявлений. 4 грудня 1948 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

НIКОЛЕНКО Василь Гнатович, 1906 р. 
народження, с. Ново-Кантакузівка Доманiвського 
р-ну Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Кiровську, робiтник шахти № 22. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 22 
квiтня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НIКОЛЕНКО Григорiй Романович, 1904 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта вища. 
Проживав у м. Луганську, начальник 1-ї 
буддiльницi залiзничної вiтки Красний Лиман-
Куп'янськ. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 13 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 
1957 роцi.   

НIКОЛЕНКО Дмитро Григорович, 1915 р. 
народження, с. Нiколаєвка Славгородського р-ну 
Омської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, мiлiцiонер 
мiськвiддiлу мiлiцiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 18 квiтня 1942 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НIКОЛЕНКО Євгенiя Олександрiвна, 1922 
р. народження, м. Полтава, українка, освiта 
середня. Проживала в с. Солiдарне 
Бiлокуракинського р-ну, метеоролог зал.ст. 
Солiдарна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
12 лютого 1944 року засуджена до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

НIКОЛЕНКО Iван Гнатович, 1911 р. 
народження, с. Ново-Кантакузівка Доманiвського 
р-ну Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Кiровську, робiтник шахти № 22. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 22 
квiтня 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НIКОЛЕНКО Iван Григорович, 1896 р. 
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Покровському, конюх райвиконкому. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1943 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1968 роцi.    

НIКОЛЕНКО Iлля Свиридович, 1896 р. 
народження, с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вовкодаєвому, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 15 лютого 1931 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НIКОЛЕНКО Карпо Дмитрович, 1894 р. 
народження, с. Михайлiвка Бендерського р-ну, 
Молдова, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Лисичанську, електрик об'єднання 
"Пiвнiчдоненерго". Луганським обласним судом 29 
листопада 1940 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НIКОЛЕНКО Микита Герасимович, 1897 
р. народження, м. Петровське Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова.  На час 
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арешту член ВКП(б). Проживав у м. Старобiльську, 
не працював. Арештований 17 вересня 1937 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 жовтня 
1938 року справу припинено за вiдсутнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

НIКОЛЕНКО Микола Миколайович, 1909 
р. народження, м. Золоте Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Золотому, 
робiтник шахти iм. Сталiна. Вiйськовим 
трибуналом 261 стрiлецької дивiзiї 19 лютого 1942 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

НIКОЛЕНКО Якiв Андрiйович, 1894 р. 
народження, с. Орловець Петровського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Зоринську Перевальського р-ну, 
рахiвник шахти "Никанор". Арештований 1 серпня 
1938 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 26 грудня 1938 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi. 

НIКОЛОВ Христофор Степанович, 1900 р. 
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, городник примiського 
господарства шахти iм. Ворошилова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

НIКОЛЬСЬКИЙ Георгiй Миколайович, 
1895 р. народження, м. Донецьк, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Свердловську, агент-
постачальник зал.ст. Довжанська. 13 квiтня 1942 
року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 
1125 засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

НIКОЛЬСЬКИЙ Олег Володимирович, 
1893 р. народження, м. Харкiв, українець, освiта 
середня. Проживав у м. Луганську, бригадир артiлi 
"Промпобут". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НIКОЛЬСЬКИЙ Олексiй Iванович, 1890 р. 
народження, с. Iвановське Удомельського р-ну 
Калiнiнської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у смт Красний Кут 
Антрацитiвського р-ну, сторож шахти № 2. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1964 роцi.    

НIКОНЕНКО Iван Дмитрович, 1885 р. 
народження, с. Тур'я Миропiльського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Краснодонi, кондитер фабрики-
кухнi. Донецьким обласним судом 26 лютого 1937 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

НIКОНОВ Iван Дем'янович, 1914 р. 
народження, м. Брянка, росiянин, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, курсант Київської вiйськової 
школи зв'язку. Арештований 6 квiтня 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 31 грудня 
1935 року справу припинено за недоведенiстю 

протиправних дiй, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НIКУЛЕНКО Сергiй Григорович, 1909 р. 
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий. 
Вiйськовим трибуналом 13 стрiлецької дивiзiї 13 
жовтня 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

НIКУЛIН Гаврило Васильович, 1894 р. 
народження, с. Василiвка Дворiчанського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Артемiвську Перевальського р-ну, 
робiтник шахти № 10 iм. Артема. Судовою 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НIКУЛIН Михайло Всеволодович, 1913 р. 
народження, с. Свиногєєвка Каменського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
сталевар 1-го сталеливарного цеху з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуналом 
Луганського гарнiзону 15 лютого 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 16 
березня 1942 року. Реабiлiтований у 1998 роцi.    

НIКУЛIН Федiр Агафонович, 1905 р. 
народження, ст-ця Нижньочирська 
Нижньочирського р-ну Волгоградської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, бухгалтер управлiння 
шахтами мiськкомунгоспу. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 травня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

НIКУЛIН Федiр Васильович, 1896 р. 
народження, с. Верхня Бузиновка Клєтського р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, тимчасово не працював. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 6 грудня 
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

НIКУЛIН Федiр Максимович, 1900 р. 
народження, с. Першотравневе Першотравневого р-
ну Донецької обл., росiянин, освiта вища. 
Проживав у м. Красний Луч, iнженер шахти № 4-2-
бiс. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 3 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

НIКУЛIНА Валентина Якiвна, 1903 р. 
народження, с. Гуляй-Борисовка Мечетінського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта н/середня. Проживала в м. Красний Луч, 
домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 8 липня 1938 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована 
у 1958 роцi.    

НIФЕЛЬД Ернст Фрiдрiхович, 1903 р. 
народження, Нiмеччина, нiмець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Брянка, робiтник шахти № 12. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 
17 листопада 1937 року висланий за межi СРСР. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    
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НОВАК Фердiнанд Йоганнович, 1894 р. 
народження, Австрiя, австрієць, освiта н/середня. 
Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР від 10 сiчня 1938 року 
висланий за межi СРСР. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

НОВАКОВИЧ Людмила Григорiвна, 1906 
р. народження, м. Луганськ, росiянка, освiта 
середня. Проживала в Луганську, не працювала. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 18 лютого 1942 року засуджена до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

НОВАКОВСЬКИЙ Бронiслав 
Олександрович (Олексійович), 1903 р. 
народження, с. Соснова Болярка Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Бондарiвка Маркiвського р-ну, тракторист 
Бондарiвської МТС. Комісією НКВС і Прокуратури 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

НОВАКОВСЬКИЙ Iван Францович 
(Франкович), 1886 р. народження, с. Соснова 
Болярка Пулинського р-ну Київської обл., поляк, 
освiта початкова. Проживав у с. Бондарiвка 
Маркiвського р-ну, столяр к-пу iм. Воровського. 
Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

НОВАКОВСЬКИЙ Йосип Йосипович, 1904 
р. народження, с. Соснова Болярка Пулинського р-
ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Кризьке Маркiвського р-ну, 
колгоспник к-пу "13 рокiв Жовтня". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 31 грудня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 
роцi.    

НОВАКОВСЬКИЙ Стефан Фелiксович, 
1880 р. народження, Польща, поляк, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у с. Картушине Антрацитiвського р-ну, iнвалiд, не 
працював. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 26 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

НОВИКОВ Антон Антонович, 1898 р. 
народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Тошкiвка Первомайської мiськради, пекар вiддiлу 
робiтничого постачання рудника "Тошкiвський". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 жовтня 
1943 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

НОВИКОВ Василь Спиридонович, 1893 р. 
народження, с. Оленiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Оленiвцi, 
механiк рудника "Червона гвардiя". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

НОВИКОВ Володимир Георгiйович, 1915 р. 
народження, м. Брянка, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 324 окремого 
батальйону морської пiхоти. Вiйськовим 
трибуналом вiйськово-морської бази 

Чорноморського флоту 15 листопада 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

НОВИКОВ Григорiй Тихонович, 1903 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, чорнороб 
залiзничної магiстралi Москва-Донбас. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОВИКОВ Дмитро Андрiйович, 1905 р. 
народження, м. Алчевськ, українець, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у м. Кiровську, секретар шахткому шахти № 22 iм. 
Кiрова. Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР 1 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 2 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

НОВИКОВ Iван Михайлович, 1910 р. 
народження, смт Ящикове Перевальського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Ящиковому, 
робiтник шахти № 9. Арештований 15 лютого 1942 
року за звинуваченням у зв'язках з агентурою 
нiмецької розвiдки. 24 квiтня 1942 року з-пiд варти 
звiльнений за неосуднiстю. Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

НОВИКОВ Iван Пимонович, 1883 р. 
народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. 
Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
7 червня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НОВИКОВ Iларiон Iванович, 1868 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
служитель релiгiйного культу. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 14 лютого 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОВИКОВ Леонiд Данилович, 1927 р. 
народження, м. Орша Вiтебської обл., Бiлорусь, 
бiлорус, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець. До 
призову в армiю проживав у с. Маринiвка 
Старобiльського р-ну. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 25 березня 1944 року засуджений до 8 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

НОВИКОВ Микола Степанович, 1889 р. 
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у с. Бiла Гора Попаснянського р-ну, 
городник радгоспу "Пiвнiчдондрес". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

НОВИКОВ Михайло Iванович, 1896 р. 
народження, Воронезька обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у казармi № 
2 на 10-му кiлометрi залiзничного перегону 
Штерiвка – Красний Луч, колiйний обхiдник. 
Вiйськовим трибуналом Орджонiкiдзевської 
залiзницi, Ставропольський край Російської 
Федерації, 31 липня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НОВИКОВ Михайло Олексiйович, 1886 р. 
народження, с. Караїчне Вовчанського р-ну 
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Харкiвської обл., росiянин, освiта вища. Проживав 
у м. Сватове, ветлiкар ветлiкарнi. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 23 жовтня 1943 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОВИКОВ Олександр Iванович, 1886 р. 
народження, м. Таганрог Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Алчевську, завiдуючий 
хiмлабораторiєю з-ду iм. Ворошилова. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 22 березня 1938 року 
засуджений до розстрiлу.   Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НОВИКОВ Олексiй Федотович, 1907 р. 
народження, с. Писарiвка Новопсковського р-ну, 
українець. Проживав у м. Лисичанську, робiтник 
шахти iм. Крупської. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НОВИКОВ Павло Андрiйович, 1890 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м. Петровське Краснолуцької 
мiськради, каменяр з-ду № 59. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР від 10 липня 
1935 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

НОВИКОВ Петро Георгiйович, 1915 р. 
народження, м. Донецьк, росiянин, освiта середня. 
Проживав у с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
кiномеханiк сiльського клубу. Донецьким обласним 
судом 3 липня 1937 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НОВИКОВ Петро Давидович, 1876 р. 
народження, с. Обуховка Кореневського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
десятник станції "Пiдземгаз". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 грудня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОВИКОВ Петро Iллiч, 1894 р. народження, 
с. Рафайлiвка Антрацитiвського р-ну, українець, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у Рафайлiвцi, голова сiльради. 
Арештований 14 березня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 28 лютого 1944 року справу припинено 
за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НОВИКОВ Петро Миколайович, 1894 р. 
народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у  
Тимоновому, колгоспник к-пу "Влада працi". 
Репресований тричi. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР від 2 липня 1931 року 
висланий на 3 р. за межi України. Тим же органом 
15 лютого 1933 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. 10 жовтня 1937 року "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований в усіх справах у 
1989 роцi.   

НОВИКОВ Петро Тимофiйович, 1912 р. 
народження, с. Рафайлiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Рафайлiвцi, завiдуючий магазином сiльпо. 21 липня 

1943 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1998 роцi.    

НОВИКОВ Прокiп Миколайович, 1871 р. 
народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Спiвакiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 22 сiчня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 31 
березня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

НОВИКОВ Семен Дмитрович, 1875 р. 
народження, с. Радянське Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Петровське Краснолуцької мiськради, машинiст 
водокачки з-ду № 59. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НОВИКОВ Улян Iванович, 1907 р. 
народження, с. Червоний Жовтень Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Червоному Жовтнi, селянин-
одноосiбник. Постановою Судової "трiйки" при 
Колегiї ДПУ УРСР по Донецькiй обл. вiд 27 сiчня 
1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОВИКОВ Якiв Григорович, 1907 р. 
народження, с. Круглиця Мценського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Зоринську 
Перевальського р-ну, каменяр шахти "Никанор". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 18 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
6 вересня 1941 року Верховним судом СРСР 
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НОВИКОВА Валентина Семенiвна, 1915 р. 
народження, м. Iркутськ, Росiйська Федерацiя, 
українка, освiта середня. Проживала в м. 
Старобiльську, медсестра госпiталю № 588. 
Арештована 13 березня 1943 року як соцiально 
небезпечний елемент. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 25 вересня 1943 року мiрою покарання 
визначено строк попереднього ув'язнення.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

НОВИКОВА Парасковія Дмитрiвна, 1908 р. 
народження, м. Первомайськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в м. Кiровську, не 
працювала. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у 
зрадi Батькiвщини 26 березня 1938 року засуджена 
до 8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1959 роцi.    

НОВИКОВА Пелагiя Григорiвна, 1900 р. 
народження, с. Назарово, Новосибiрська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в смт Новоайдар, робiтниця 
маслозаводу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 21 серпня 1941 року засуджена до 
розстрiлу. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

НОВИНСЬКИЙ Герасим Йосипович, 1884 
р. народження, с. Верхiвка Вiлейського повiту 
Вiлейської губернiї, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, без 
певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
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обл. 22 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОВИЦЬКА Ксенiя Гнатiвна, 1907 р. 
народження, м. Луганськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в Луганську, комiрниця 
новопаровозного цеху з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Арештована 19 жовтня 1937 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рішення в 
справі немає.  Реабiлiтована у 1993 роцi.    

НОВИЦЬКА Олександра Iванiвна, 1895 р. 
народження, с. Красне Краснодонського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Луганську, домогосподарка. Арештована 17 
листопада 1937 року як дружина репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 1 грудня 1937 
року справу припинено за вiдсутнiстю 
протиправних дiй. Реабiлiтована у 1937 роцi.    

НОВИЦЬКИЙ Вiктор Антонович, 1905 р. 
народження, м. Луганськ, поляк, освiта початкова.  
Проживав у Луганську, токар з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 11 
серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 16 жовтня 1937 року. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

НОВИЦЬКИЙ В'ячеслав Тимофiйович, 
1896 р. народження, Вiнницька обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, 
головний бухгалтер артiлi "Трудар". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 10 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

НОВИЦЬКИЙ Євстафiй Миколайович, 
1899 р. народження, с. Слободка, Гродненська обл., 
Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, майстер хiмзаводу. Арештований 2 
травня 1933 року за звинуваченням у шкiдництвi. 4 
жовтня 1933 року справу припинено за 
недоведеністю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НОВИЦЬКИЙ Йосип Васильович, 1906 р. 
народження, Дрогобицький р-н Дрогобицької обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Перевальську, робiтник Центральних механiчних 
майстерень тресту "Ворошиловвугiлля". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 вересня 
1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОВИЦЬКИЙ Казимир Антонович, 1903 р. 
народження, м. Волгоград, Росiйська Федерацiя, 
поляк, освiта початкова. Проживав у м. 
Перевальську, бухгалтер шахти "Промрозвiдка". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

НОВИЦЬКИЙ Леонiд Йосипович, 1889 р. 
народження, смт Томашпiль Томашпільського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта вища. Проживав 
у м. Петровське Краснолуцької мiськради, 
начальник вiддiлу техніки безпеки з-ду iм. 
Петровського. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 20 жовтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1956 роцi.    

НОВИЦЬКИЙ Михайло Андрiйович, 1905 
р. народження, Польща, бiлорус, освiта вища.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, 
майстер ремонтного цеху з-ду iм. Акулова. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 26 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

НОВИЦЬКИЙ Петро Антонович, 1897 р. 
народження, м. Луганськ, поляк, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, токар з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу 4 серпня 1935 року засуджений 
до 6 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

НОВИЦЬКИЙ Рiчард Антонович, 1901 р. 
народження, м. Луганськ, поляк, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, бухгалтер транспортного 
цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 4 
серпня 1935 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1961 роцi.    

НОВИЦЬКИЙ Сигiзмунд Бронiславович, 
1894 р. народження, с. Мукондине Василькiвського 
р-ну Київської обл., поляк, освiта середня. 
Проживав у м. Стахановi, бухгалтер 
райспоживспiлки. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 28 сiчня 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОВИЦЬКИЙ Цезар Антонович, 1894 р. 
народження, с. Кам'янське Днiпродзержинського р-
ну Днiпропетровської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, токар з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

НОВИЧЕНКО Остап Петрович, 1911 р. 
народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Попасна, помiчник комiрника складу 
вагоноремонтного з-ду. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 21 жовтня 1937 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НОВИЧКОВ Григорiй Олексiйович, 1902 р. 
народження, с. Дубовецьке Скопінського р-ну 
Рязанської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Старобiльську, начальник планово-
фiнансового відділу окрземуправлiння. Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР 1 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 
грудня 1937 року. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

НОВИЧКОВА Тетяна Володимирiвна, 1902 
р. народження, м. Москва, Росiйська Федерацiя, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в м. 
Старобiльську, домогосподарка. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР як дружина 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини 21 липня 1938 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi. 10 березня 1940 року справу 
припинено за недоведенiстю протиправних дiй. 
Реабiлiтована у 1940 роцi.    
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НОВОАЙДАРСЬКИЙ Василь Григорович, 
1888 р. народження, х. Плотина, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Брянка, робiтник 
шахти № 5-6. Арештований 4 сiчня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 2 
березня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1933 роцi.  

НОВОАЙДАРСЬКИЙ Никодим 
Максимович, 1894 р. народження, м. Каменськ 
Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин, 
освіта початкова. Проживав у м. Краснодоні, 
вибійник шахти „Краснодон”. Арештований 17 
квітня 1943 року за звинуваченням в 
антирадянській агітації. 8 вересня 1943 року справу 
припинено за недоведеністю звинувачення. 
Реабілітований у 1994 році.   

НОВОАЙДАРСЬКИЙ Федiр Якимович, 
1889 р. народження, х. Плотина, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, кучер 
гіркпромучу. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОВОДРАН Iван Максимович, 1911 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 
31 серпня 1932 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 
i 1962 роках. 

НОВОДРАН Максим Панасович, 1882 р. 
народження, кол.с. Василiвка Попаснянської 
сiльради Попаснянського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Вовчоярiвка 
Попаснянського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР від 10 травня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОВОДРАНОВ Василь Федорович, 1881 р. 
народження, м. Донецьк, українець, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, мостовий майстер 15-ї 
дистанцiї колiї. Арештований 20 грудня 1937 року 
за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 7 вересня 1939 року 
виправданий Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1939 роцi.    

НОВОДРАНОВ Олександр Iванович, 1904 
р. народження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-
ну, українець, освiта н/середня.  На час арешту член 
ВКП(б). Вiйськовослужбовець, рядовий 
транспортної роти 986 стрiлецького полку. 
Вiйськовим трибуналом 230 стрiлецької дивiзiї 28 
грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 сiчня 1942 року. Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

НОВОДРАНЬ Парасковiя Григорiвна, 1905 
р. народження, с. Миколаївка Слов'янського р-ну 
Донецької обл., українка, неписьменна. Проживала 
в смт Мирна Долина Попаснянського р-ну, 

домогосподарка. Вiйськовим трибуналом 37 армiї 
25 лютого 1942 року засуджена до розстрiлу. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

НОВОЖИЛОВ Олександр Юхимович, 1899 
р. народження, с. Юг Пермського р-ну 
Свердловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у с. Першозванiвка Лутугинського р-ну, 
директор Волнухинської МТС. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.         

НОВОСЕЛОВ Петро Прокопович, 1876 р. 
народження, кол.с-ще зал.ст. Кокине, Селезнiвська 
селищна Рада Перевальського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР від 10 березня 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

НОВОСИЛЕЦЬКИЙ Іван Францович, 1895 
(1896) р. народження, с. Гута-Юстинівка 
Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, 
неписьменний. Проживав  у с. Тарасівка Троїцького 
р-ну, колгоспник к-пу „Червоний партизан”. 
Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 2 листопада 
1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований 
у 1960 році. 

НОВОСIЛЬСЬКИЙ Євген Володимирович, 
1894 р. народження, Польща, поляк, освiта середня. 
Проживав у м. Сватове, завiдуючий курсами 
професiйної пiдготовки зал.ст. Сватове. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 5 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 
роцi.    

НОВОСЬОЛОВА Анна Данилiвна, 1918 р. 
народження, смт Новоайдар, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в м. Стахановi, лебiдчиця 
шахти № 2-бiс. Арештована 13 сiчня 1942 року за 
звинуваченням у зв'язках з агентурою нiмецьких 
розвiдорганiв, що в ходi слiдства не було доведено. 
20 травня 1942 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

НОВОСЬОЛОВА Олександра Михайлiвна, 
1910 р. народження, смт Бiловодськ, українка, 
освiта початкова. Проживала в с. Євсуг 
Бiловодського р-ну, колгоспниця к-пу iм. Ленiна. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
18 серпня 1945 року як дружина репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

НОВОХАТСЬКА (НОВОХАЦЬКА) 
Валентина Михайлiвна, 1904 р. народження, м. 
Рязань, Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в м. Сватове, не працювала. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 сiчня 1944 
року засуджена до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1989 роцi.    

НОВОХАТСЬКИЙ Тихiн Iванович, 1894 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, без певних 
занять. Арештований 1 червня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 липня 
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1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

НОВОХАТСЬКИЙ Тихiн Федорович, 1890 
р. народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у кол.с. 
Новоолександрiвка Верхньобогданiвської сiльради 
Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР від 14 травня 1930 року 
висланий на 3 р. за межi України. 4 травня 1938 
року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований в обох 
справах у 1989 роцi.      

НОВОХАЦЬКИЙ Григорiй Якович, 1897 р. 
народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Артемiвську Перевальського р-ну, чорнороб шахти 
№ 10 ім. Артема. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 29 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОВОХАЦЬКИЙ Iван Стефанович, 1893 р. 
народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Артемiвську Перевальського р-ну, конюх шахти № 
10 iм. Артема. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 4 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОВОХАЦЬКИЙ Iван Якович, 1899 р. 
народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Артемiвську Перевальського р-ну, робiтник кiнного 
двору шахти № 10 iм. Артема. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

НОГА Григорiй Мусiйович, 1902 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новiй 
Астраханi, завiдуючий майстернею 
Новоастраханської МТС. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

НОГА Йосип Йосипович, 1887 р. 
народження, Чехословаччина, чех, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у м. Гiрське Первомайської мiськради, технiк 
шахти "Гiрська". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

НОЖЕНКО Пантелiй Тимофiйович, 1875 
(1887) р. народження, с. Розкiшне Лутугинського р-
ну, українець, неписьменний. Проживав у 
Розкiшному, селянин-одноосiбник. Арештований 
25 серпня 1938 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НОЗДРЕВАТИЙ Данило Кузьмич, 1898 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освіта 
початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
Луганську, робітник з-ду ім. Косіора. Спецколегією 
Донецького обласного суду 26 лютого 1935 року 
засуджений до 1 р. примусових робіт. 
Реабілітований у 1990 році. 

НОЗДРЕВАТИХ Павло Кузьмич, 1905 р. 
народження, с. Голиково Єлецького р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Алмазна 
Стахановської мiськради, кочегар з-ду "Сталь". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 5 березня 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОЗДРIН Iван Олексiйович, 1889 р. 
народження, х. Греково-Петровський, 
Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Алчевську, завгосп райспоживспiлки. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НОЗДРIН Сергiй Iванович, 1884 р. 
народження, х. Конний, Литвиновський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
неписьменний. Проживав у м. Свердловську, 
робiтник шахти № 1-2. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.      

НОЇНСЬКИЙ Михайло Павлович, 1885 р. 
народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта н/вища. Проживав у м. 
Лисичанську, викладач курсiв майстрiв при шахтi 
№ 1-2. Арештований 13 лютого 1938 року за 
пiдозрою у приналежностi до контрреволюцiйної 
повстанської органiзацiї. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтований у 1968 роцi.    

НОЙРIНГ Вiльгельм Августович, 1874 р. 
народження, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова.  
Член ВКП(б) у 1920-1938 рр. Проживав у м. 
Луганську, слюсар з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

НОЛЬ Отто Георгiйович, 1901 р. 
народження, с. Високе Поле Криворізького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Стахановi, головний бухгалтер 
пожежної команди тресту "Серговугiлля". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

НОЛЬ Рудольф Вiльгельмович, 1878 (1881) 
р. народження, х. Рудкiвський, Мархлевський р-н 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Ями Троїцького р-ну, сторож к-пу iм. 
Крупської. Донецьким обласним судом 11 серпня 
1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НОНКIН Григорiй Христофорович, 1895 р. 
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, городник примiського 
господарства мiськвiддiлу зв'язку. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОРД Рейнгольд Давидович, 1905 р. 
народження, к. Рiвнопiль Марiупольського р-ну 
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Донецької обл., нiмець. Проживав у с. Переможне 
Лутугинського р-ну, тракторист к-пу iм. К. 
Лiбкнехта. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОРД Рудольф Давидович, 1906 р. 
народження, к. Рiвнопiль Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Переможне Лутугинського р-ну, ветсанiтар к-
пу iм. Шмiдта. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОРДГЕЙМЕР Андрiй (Генріх)  
Данилович, 1916 р. народження, кол.с. Добропiлля 
Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, 
нiмець, освiта н/середня. Проживав у с-щi 
Козакiвка Антрацитiвського р-ну, шкiльний 
учитель. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 
вересня 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОРДГЕЙМЕР Єгор Людвiгович, 1910 р. 
народження, с. Єлизаветiвка Антрацитiвського р-
ну, нiмець, освiта початкова. Проживав у смт 
Сiмейкине Краснодонського р-ну, охоронник 
зал.ст. Сiмейкине. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 25 серпня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОРДГЕЙМЕР Iван Данилович, 1912 р. 
народження, кол.с. Добропiлля Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець. Проживав у с-щi 
Козакiвка Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Роте Фане". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
21 квiтня 1943 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОРДГЕЙМЕР Iван Людвiгович, 1900 р. 
народження, кол.к. Грекове-Єлизаветинська 
Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, завiдуючий фермою к-пу "13-а 
рiчниця Жовтня". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 21 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОРДГЕЙМЕР Людвiг Людвiгович, 1902 р. 
народження, кол.с. Чапаєве Першозванiвської 
сiльради Лутугинського р-ну, нiмець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, голова 
к-пу iм. Чапаєва. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 7 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

НОРДГЕЙМЕР Олександр Данилович, 
1906 р. народження, м. Ростов-на-Дону, Росiйська 
Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
кол.с. Добропiлля Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, колгоспник к-пу "Рот 
Фронт". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

НОРЕНКО Iван Артемович, 1896 р. 
народження, с. Ширяєве Ширяївського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий окремого саперного 
батальйону. До призову проживав в м. Луганську. 
Вiйськовим трибуналом 280 стрiлецької дивiзiї 21 
квiтня 1942 року засуджений до розстрiлу. 29 

квiтня 1942 року Вiйськовим трибуналом 
Брянського фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

НОРИК Василь Григорович, 1909 р. 
народження, с. Малинiвка Новоодеського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, слюсар шахти № 3-3-бiс. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

НОС Агафiя Сергiївна, 1907 р. народження, 
с. Можарка Сахновщинського р-ну Харкiвської 
обл., українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Алчевську, бригадир радгоспу "Лиман". 
Арештована 12 червня 1945 року за звинуваченням 
у зрадi Батькiвщини. 30 липня 1945 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. виправдана. Реабiлiтована у 1945 роцi.    

НОС Iван Никифорович, 1873 р. 
народження, м. Запорiжжя, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Краснорiченське 
Кремiнського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ 
УРСР від 10 травня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОСАЛЬ Iлля Степанович, 1888 р. 
народження, с. Пiщане Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Пiщаному, 
сторож Старобiльського мiськпоштамту. 
Арештований 20 сiчня 1933 року за звинуваченням 
в антирадянськiй дiяльностi. 11 травня 1933 року 
справу припинено за смертю звинувачуваного. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НОСАЛЬ Михайло Данилович, 1902 р. 
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Старобiльську, пенсiонер. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 6 жовтня 1941 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НОСАЛЬ Мусiй Федосович, 1896 р. 
народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий комендантського взводу. Вiйськовим 
трибуналом 6 армiї 22 березня 1944 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

НОСАЛЬОВА Тетяна Дмитрiвна, 1902 р. 
народження, м. Старобiльськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в Старобiльську, не 
працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Українського округу 3 квiтня 1943 року засуджена 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 
роцi.    

НОСАТИЙ Михайло Iвлійович, 1865 р. 
народження, с. Веселе Мелiтопольського р-ну 
Запорiзької обл., українець, неписьменний. 
Проживав на кол.х. Крепаки, Слов'яносербський р-
н, селянин-одноосiбник. Арештований 2 березня 
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 4 квiтня 1930 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    
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НОСАТИЙ Сидiр Iвлевич, 1871 р. 
народження, с. Веселе Мелiтопольського р-ну 
Запорізької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав на кол.х. Крепаки, Слов'яносербський р-
н, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 14 жовтня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

НОСАЧ Володимир Кирилович, 1927 р. 
народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоiванiвцi, робiтник зал.ст. Мануйлiвка. 
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 14 липня 1945 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. 28 серпня 1945 року Залiзничною 
колегiєю Верховного суду СРСР вирок скасовано, 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1945 роцi.    

НОСАЧ Гнат Iванович, 1892 р. народження, 
смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у с. Серебрянка 
Попаснянського р-ну (згодом Артемiвського р-ну 
Донецької обл.), колгоспник к-пу iм. Куйбишева. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1964 роцi.    

НОСАЧ Iван Федорович, 1918 р. 
народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий штабної батареї 840 артилерiйського 
полку. Вiйськовим трибуналом 280 стрiлецької 
дивiзiї 4 жовтня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1961 роцi.    

НОСАЧ Яким Платонович, 1904 р. 
народження, с. Олексiївка Павлоградського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Вахрушеве 
Краснолуцької мiськради, крiпильник шахти № 12. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОСАЧОВ Iван Олексiйович, 1903 р. 
народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Теплому, 
крiпильник шахти № 3. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 1 липня 1933 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НОСАЧОВ Федiр Прокопович, 1897 р. 
народження, с. Смолянинове Новоайдарського р-
ну, українець, неписьменний. Проживав у 
Смоляниновому, грабар тресту "Лисхiмбуд". 11 
лютого 1938 року арештований за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
22 серпня 1938 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НОСЕНКО Михайло Андрiйович, 1897 р. 
народження, х. Ярки, Золотоніський р-н Київської 
обл., українець, освiта н/вища. Проживав у м. 
Ровеньки, завiдуючий неповною середньою 
школою. Репресований двiчi. Арештований 26 
лютого 1933 року за звинуваченням у шкiдництвi. 

25 червня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. 25 квiтня 1938 року арештований за 
звинуваченням у причетностi до диверсiйної 
фашистської органiзацiї. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтований в обох справах у 1994 році. 

НОСЕНКО Пелагiя Петрiвна, 1900 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала в 
Красному Кутi, не працювала. Луганським 
обласним судом 28 квiтня 1950 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1956 роцi.    

НОСИКОВ Дем'ян Павлович, 1867 р. 
народження, кол.с. Верхня Лощина Вiльхiвської 
сiльради Станично-Луганського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, 
селянин-одноосібник. Репресований двічі. 
Арештований 30 грудня 1930 року за 
звинуваченням у приналежності до 
контрреволюційної організації. 28 лютого 1931 
року справу припинено. Судовою "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований відповідно у 1931 і 1995 роках.    

НОСИКОВ Максим Панасович, 1898 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Станично-
Луганському, колгоспник к-пу iм. Литвинова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

НОСIВЕЦЬ Григорiй Гарасимович, 1896 р. 
народження, с. Новонiкольське Матвєєво-
Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, коваль лiжкової майстернi. Лiнiйним 
судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 30 червня 1938 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

НОСКО Андрiй Якович, 1905 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у смт Фащiвка 
Антрацитiвського р-ну, голова к-пу "Гострий 
курган". Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР 2 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1958 роцi.    

НОСКО Василь Iванович, 1905 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, 
електрослюсар шахти № 162. Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 20 лютого 1942 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

НОСКО Василь Петрович, 1911 р. 
народження, м. Красний Луч, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 726 
полку. Вiйськовим трибуналом 395 стрiлецької 
дивiзiї 25 листопада 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

НОСКО Гарасим Григорович, 1904 р. 
народження, смт Штерiвка Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Штерiвцi, не працював. Вiйськовим трибуналом 
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вiйськ НКВС Луганської обл. 28 серпня 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НОСКО Григорiй Iванович, 1889 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, старший телеграфiст зал.ст. Антрацит. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 5 
березня 1931 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОСКО Дмитро Iванович, 1911 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта вища. Проживав у м. Ровеньки, 
викладач школи ФЗН. Донецьким обласним судом 
13 листопада 1934 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НОСКО Iван Григорович, 1910 р. 
народження, м. Красний Луч, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, старший боцман 
ескадреного мiноносця "Баку". Вiйськовим 
трибуналом Тихоокеанського флоту 26 травня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

НОСКО Iван Семенович, 1885 р. 
народження, х. Анiкiн, Ростовська обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта середня. Проживав у 
м. Перевальську, головний бухгалтер вiддiлу 
постачання тресту "Ворошиловвугiлля". Судовою 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НОСКО Марiя Гордiївна, 1906 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Iванiвцi, 
домогосподарка. Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР від 26 березня 1938 року як 
дружина репресованого пiддана гласному нагляду 
за мiсцем проживання строком на 2 р. Реабiлiтована 
у 1994 роцi.    

НОСКО Микола Кирсанович, 1907 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, не працював. Арештований 1 квiтня 
1943 року за звинуваченням у зрадництвi 
радянських громадян нiмецьким окупантам, що в 
ходi слiдства не було доведено. 26 липня 1943 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НОСКО Микола Федорович, 1917 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
командир вiддiлення зв'язку 89 стрiлецького 
дивiзiону 593 зенiтно-артилерiйського полку. 
Вiйськовим трибуналом вiйськово-повiтряних сил 
Тихоокеанського флоту 22 сiчня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

НОСКО Олександр Iванович, 1910 р. 
народження, м. Красний Луч, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Ясенiвський 
Ровенькiвської мiськради, слюсар Центральних 
механiчних майстерень тресту "Фрунзевугiлля". 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 20 

лютого 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НОСКО Ольга Григорiвна, 1916 р. 
народження, с-ще Ковпакове Антрацитiвського р-
ну, українка, освiта н/вища. Проживала в м. 
Антрацитi, директор СШ № 1. Арештована 21 
жовтня 1943 року за пiдозрою у пособництвi 
нiмецьким окупантам, що в ходi слiдства не було 
доведено. 9 сiчня 1944 року справу припинено, з-
пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

НОСКОВ Iван Федорович, 1913 р. 
народження, с. Болото Бєлевського р-ну 
Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, 
вибiйник шахти № 10. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 30 червня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НОСОВ Данило Андрiйович, 1887 р. 
народження, с. Плотина Станично-Луганського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Станично-Луганське, робiтник райспоживспiлки. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

НОСОВ Iван Олексiйович, 1886 (1890) р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Станично-
Луганському, бригадир к-пу iм. 17 партз'їзду. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

НОСОВ Михайло Пилипович, 1893 р. 
народження, с. Малий Суходiл Краснодонського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Малому 
Суходолi, робiтник зал.ст. Краснодон. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

НОСОВ Олександр Iванович, 1909 р. 
народження, с. Осинове Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в 
Осиновому, без певних занять. 19 травня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу вiйськової частини 1080 засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НОСОВ Олександр Петрович, 1905 р. 
народження, с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Заайдарiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 жовтня 1931 
року позбавлений на 3 р. права проживання в 
Українi, Ставропольському i Краснодарському 
краях, Московськiй i Ленiнградськiй областях 
Росiйської Федерацiї, у прикордонних мiсцевостях. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОСОВА Меланiя Прокопiвна, 1906 р. 
народження, с. Скородна Маркiвського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в с. Осинове 
Новопсковського р-ну, колгоспниця к-пу iм. 
Сталiна. Постановою Особливої наради при НКВС 
СРСР від 22 квiтня 1944 року як член сім’ї 
репресованого за звинуваченням у зраді 
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Батьківщини вислана за межi України. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

НОСОВЕЦЬ Iлля Гарасимович, 1872 р. 
народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 13 сiчня 
1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОСОВСЬКИЙ Григорiй Федорович, 1900 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
н/середня. Проживав у Ровеньках, бухгалтер 
райвiддiлу соцстраху. Донецьким обласним судом 
26 сiчня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОСОВСЬКИЙ Iван Андрiйович, 1907 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
середня. Вiйськовослужбовець, курсант 1378 
саперного батальйону. Вiйськовим трибуналом 18 
саперної бригади 29 травня 1942 року засуджений 
до 7 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1954 
роцi.    

НОСОВСЬКИЙ Прокiп Пилипович, 1884 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Проживав у Ровеньках, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегії ДПУ УРСР вiд 27 травня 1931 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НОСОВСЬКИЙ Стефан Федорович, 1899 р. 
народження, м. Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, коректор 
редакцiї газети "Луганская правда". Арештований 
18 квiтня 1931 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної 
нацiоналiстичної органiзацiї. 28 листопада 1931 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1931 роцi.    

НОСОК Григорiй Терентiйович, 1900 р. 
народження, с. Преображенка Орiхiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Калинове 
Попаснянського р-ну, головний механiк кар'єру 
"Картонаж". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
22 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 15 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

НОСОЧЕНКО (НОСАЧЕНКО) Степан 
Михайлович, 1897 р. народження, с. 
Великомихайловка Новооскольського р-ну 
Курської обл., Російська Федерація, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Брянка, 
кріпильник шахти № 12 ім. Дзержинського. 
Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 4 нрудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волі. 
Реабілітований у 1959 році. 

НОСУЛЯ Назар Миколайович, 1888 р. 
народження, с. Луб'янка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, робiтник радгоспу "Гiрник-3". 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 1 лютого 1933 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НОТЧЕНКО Павло Спиридонович 
(Свиридович), 1903 р. народження, с. Пелагіївка 
Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, комiрник к-пу 
"Червоний молочар". Арештований 23 березня 1933 
року за звинуваченням у шкiдництвi та 
антирадянськiй агiтацiї. 14 травня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НОЧОВКIН Iван Олексiйович, 1900 р. 
народження, м. Алчевськ, українець, освiта 
початкова. Проживав в Алчевську, слюсар з-ду iм. 
Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
12 лютого 1944 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

НОЩЕНКО Василь Юхимович, 1908 р. 
народження, с. Красне Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Гiрне 
Краснодонської мiськради, прибиральник породи 
шахти № 3-бiс. Арештований 20 липня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 19 грудня 1938 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

НОЩЕНКО Юхим Дем'янович, 1874 р. 
народження, с. Красне Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Красному, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 22 квiтня 1930 року висланий на 3 р. за 
межi України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1990 i 1989 роках. 

НУДЬГА Катерина Василiвна, 1920 р. 
народження, с. Богодарове Барвiнкiвського р-ну 
Харкiвської обл., українка, освiта середня. 
Проживала в смт Мiлове, колгоспниця к-пу iм. 
Куйбишева. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Донецької обл. 29 травня 1943 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.    

НУДЬГА Микола Федорович, 1901 р. 
народження, с. Костянтинiвка Сахновщинського р-
ну Харкiвської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, старший бухгалтер 
Луганського сiльгоспiнституту. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 17 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

НУДЬГА Павло Прохорович, 1911 р. 
народження, с. Глинське Глинського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, робiтник з-ду iм. 
Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 14 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

НУЖДIН Дмитро Юхимович, 1890 р. 
народження, с. Медвеж’є Краснозоренського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
крiпильник шахти iм. Iллiча. Луганським обласним 
судом 3 лютого 1948 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 19 листопада 1954 року 
Верховним судом УРСР мiру покарання знижено 
до 7 р.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    
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НУЖНИЙ Гаврило Гаврилович, 1882 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Варварiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 10 
квiтня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

НУЖНИЙ Iван Гаврилович, 1890 (1891) р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у 
Варварiвцi, колгоспник к-пу "Бiльшовик". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

НУЖНИЙ Павло Федосiйович, 1903 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, чорнороб хiмкомбiнату. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

НЯППI Осмо Хейкович (Хайкович), 1911 р. 
народження, Фiнляндiя, фiн, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, покрiвельник зал.ст. 
Попасна. Лiнiйним судом Північно-Донецької 
залiзницi 9 червня 1937 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

 

О 
ОБАПОЛЕНКО Арсентiй Савелiйович, 

1914 р. народження, с. Розiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, 
старший сержант 693 батальйону аеродромного 
обслуговування. Вiйськовим трибуналом 23 району 
авiацiйного базування 3 грудня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ОБЕНДЕРФЕР Валентин Iванович, 1916 р. 
народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, нiмець. Проживав у Верхньотузловому, 
колгоспник к-пу "Роте Фане". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОБЕНДЕРФЕР Едуард Iванович, 1913 р. 
народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньотузловому, бригадир рiльничої бригади к-
пу "Роте Фане". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 15 листопада 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОБЕНДЕРФЕР Iван Iванович, 1876 р. 
народження, Полтавська обл., нiмець, 
неписьменний. Проживав у с. Верхньотузлове 
Свердловської мiськради, колгоспник к-пу "Роте 
Фане". Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 
березня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ОБЕНДЕРФЕР Iван Iванович, 1878 р. 
народження, Нiкопольський р-н Днiпропетровської 

обл., нiмець, неписьменний. Проживав у с. 
Зеленопiлля Свердловської мiськради, колгоспник 
к-пу "Роте Фане". Арештований 10 сiчня 1933 року 
за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 9 
лютого 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОБЕРГЕЙДЕН Нiла Олексiївна, 1900 р. 
народження, м. Алчевськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в м. Старобiльську, не 
працювала. Арештована 26 квiтня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 серпня 
1944 року справу припинено за смертю пiдслiдної. 
Реабiлiтована у 1995 роцi.    

ОБЕРДЕРФЕР Андрiй Йосипович, 1878 р. 
народження, Молочанський р-н Днiпропетровської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Козакiвка Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Роте Фане". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ОБЕРДЕРФЕР Еммануїл Iванович, 1913 р. 
народження, с-ще Козакiвка Антрацитiвського р-
ну, нiмець, освiта початкова. Проживав у Козакiвцi, 
тракторист к-пу "Роте Фане". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 7 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОБЕРДЕРФЕР Iван Християнович, 1888 р. 
народження, Полтавська обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с-щi Козакiвка 
Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу "Роте 
Фане". Репресований двiчi. Особливою нарадою 
при Колегiї ДПУ УРСР 3 лютого 1930 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 серпня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1989 i 1988 роках. 

ОБЕРДЕРФЕР Йосип Iванович, 1911 р. 
народження, с. Любиме Свердловської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Козакiвка Антрацитiвського р-ну, зчiплювач 
вагонiв транспортного цеху тресту 
"Боковоантрацит". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 4 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.    

ОБЕРДЕРФЕР Катерина Георгiївна, 1881 р. 
народження, Херсонський р-н Одеської 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. 27 лютого 1938 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 
1938 роцi.    

ОБЕРДЕРФЕР Лаврентiй Мартинович, 
1890 р. народження, Сахновщинський р-н 
Харкiвської обл., 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 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    
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ОБЕРДЕРФЕР Олексiй Якович, 1907 р. 
народження, с-ще Довжанський Свердловської 
мiськради, нiмець, неписьменний. Проживав у с-щi 
Козакiвка Антрацитiвського р-ну, провiдник 
залiзничних вагонiв зал.ст. Браунiвка. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 19 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ОБЕРДЕРФЕР Олена Іванівна, 1886 р. 
народження, Дніпропетровська обл., німкеня, 
освіта початкова. Проживала в с-щі Козаківка 
Антрацитівського р-ну, колгоспниця к-пу “Роте 
Фане”. Арештована 21 листопада 1937 року як член 
сім’ї репресованого за звинуваченням у зраді 
Батьківщини. 27 лютого 1938 року з-під варти 
звільнена. Реабілітована у 1994 році. 

ОБЕРДЕРФЕР Федiр Iванович, 1905 р. 
народження, с-ще Козакiвка Антрацитiвського р-
ну, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. 
Антрацитi, помiчник машинiста транспортного 
цеху тресту "Боковоантрацит". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 14 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 
роцi.    

ОБЕРЕМЧЕНКО Федiр Iванович, 1888 р. 
народження, с. Пiонерське Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Пiонерському, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 19 березня 1930 року висланий на 3 
р. за межi України. 28 грудня 1937 року "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований в обох справах у 1989 
роцi.    

ОБЄДНИКОВ Михайло Пилипович, 1902 р. 
народження, смт Вергулiвка Брянкiвської 
мiськради, українець, освiта вища.  На час арешту 
член ВКП(б). Вiйськовослужбовець, пiдполковник. 
Вiйськовим трибуналом 1 танкової армiї 10 грудня 
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ОБ'ЄЗДОВ Костянтин Васильович, 1888 р. 
народження, м. Люботин Харкiвської обл., 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. 
Лисичанську, iнспектор технагляду шахти 
"Новодружеська". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 22 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ОБИДIНА Феодосiя Iванiвна, 1888 р. 
народження, х. Дубовський, Боковський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, не 
працювала. Арештована 8 сiчня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянських висловлюваннях і 
поширенні пораженських чуток. І хоча 
звинувачення в ході слідства не було доведено, у 
зв'язку з воєнним станом етапована углиб країни, 
де пiзнiше не виявлена. 23 лютого 1950 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ОБIДНЯК Костянтин Iванович, 1908 р. 
народження, с. Петро-Миколаївка Лутугинського р-
ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий мiнометного 

батальйону 2 механiзованої бригади. Вiйськовим 
трибуналом 1 механiзованого корпусу 30 квiтня 
1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ОБIЙКО Йосип Костянтинович, 1889 р. 
народження, с. Каменка Куйбишевського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець. 
Проживав у м. Мiусинську Краснолуцької 
мiськради, слюсар агроцеху радгоспу "Штердрес". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ОБЛОГIН Михайло Степанович, 1906 р. 
народження, с. Ломово Корочанського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
крiпильник шахти мiсцевпрому. Арештований 7 
липня 1942 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 19 серпня 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОБМОК Федiр Петрович, 1896 р. 
народження, Тишкiвський р-н Харкiвської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Кримське Слов'яносербського р-ну, служитель 
релiгiйного культу. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОБМОЛОТКО Василь Микитович, 1884 р. 
народження, Ленiнградська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова.  Член 
ВКП(б) до 1937 р. Проживав у м. Лисичанську, 
завiдуючий мiською лiкарнею. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 7 жовтня 
1944 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОБОД Семен Афiногенович, 1891 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiловодську, не працював. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ОБОЗНИЙ Олександр Семенович, 1913 р. 
народження, м. Попасна, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 277 
окремого винищувального протитанкового 
дивiзiону. Вiйськовим трибуналом 317 стрiлецької 
дивiзiї 23 березня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ОБОЛДУЄВ Iван Олександрович, 1877 р. 
народження, с. Данилiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Алчевську, завiдуючий вiддiлом з-ду iм. 
Ворошилова. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 22 квiтня 1931 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОБОЛОНСЬКИЙ Якiв Миронович, 1886 р. 
народження, с. Кролевець Кролевецького р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Перевальську, ремонтний робiтник 
Пiвнiчно-Донецької залізниці. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 13 сiчня 
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.    
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ОБОРОВСЬКА Ольга Валентинiвна, 1921 
р. народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, українка, освiта початкова. Проживала в 
м. Ровеньки, не працювала. Луганським обласним 
судом 7 вересня 1946 року засуджена до 8  р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ОБОРОВСЬКИЙ Адольф Матвiйович, 1907 
р. народження, к. Грiнталь Тельманiвського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Свердловську, возiй артiлi "Гужовик". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

ОБОРОВСЬКИЙ Антон (Отто) 
Валентинович, 1911 р. народження, м. Ровеньки, 
нiмець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, колгоспник к-пу "Роте Бауер". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

ОБОРОВСЬКИЙ Валентин Адамович, 1894 
р. народження, к. Грiнталь Тельманiвського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Верхньотузлове Свердловської мiськради, 
молотобоєць к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ОБОРОВСЬКИЙ Iван Якович, 1910 р. 
народження, с. Зеленопiлля Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта середня. Проживав у 
Зеленопiллi, завiдуючий молочною фермою к-пу 
"Роте Бауер". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
9 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ОБОРОВСЬКИЙ Лев Якович, 1915 р. 
народження, с. Зеленопiлля Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта н/вища. Проживав у с. 
Дякове Антрацитiвського р-ну, шкiльний учитель. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОБОРОВСЬКИЙ Олександр Кільянович, 
1908 р. народження, с. Верхньотузлове 
Свердловської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у Верхньотузловому, колгоспник к-пу 
"Роте Фане". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
25 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ОБОРОВСЬКИЙ Пилип Якович, 1897 р. 
народження, к. Грiнталь Тельманiвського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Зеленопiлля Свердловської мiськради, рахiвник 
к-пу "Роте Бауер". Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 11 липня 1932 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОБОРОВСЬКИЙ Томас Валентинович, 
1914 р. народження, с. Зеленопiлля Свердловської 
мiськради, нiмець. Проживав у Зеленопiллi, 
колгоспник к-пу "Роте Бауер". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОБОРОВСЬКИЙ Фрiдрiх Олександрович, 
1910 р. народження, с. Зеленопiлля Свердловської 

мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Зеленопiллi, комiрник к-пу "Роте Бауер". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 9 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ОБОРСЬКИЙ Цезар Рафаїлович, 1910 р. 
народження, с. Олива Розважiвського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с-щi зал.ст. Огородна Станично-Луганського р-ну, 
завiдуючий магазином. Лiнiйним судом 
Московсько-Донецької залiзницi 25 лютого 1939 
року засуджений до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ОБРАЗКОВ Iван Iванович, 1896 р. 
народження, с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Заайдарiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 8 жовтня 1931 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ОБРАТЕНКОВА Єфросинiя Спиридонiвна, 
1917 р. народження, с. Веселогорiвка 
Перевальського р-ну, українка, освiта початкова. 
Проживала в смт Калинове Попаснянського р-ну, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом 4 
стрiлецької дивiзiї 11 сiчня 1942 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1993 роцi.    

ОБРЄЗАНОВ Тимофiй Iванович, 1886 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Свiтле Старобiльського р-
ну, бухгалтер зернорадгоспу iм. Ворошилова. 
Вiйськовим трибуналом 11 окремої стрiлецької 
бригади 16 сiчня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. 23 лютого 1942 року розстрiл замiнено 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ОБРЄЗАНОВ Юхим Iванович, 1871 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Лисичанську, продавець 
мiськпромторгу. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 27 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОБРИЧКЕВИЧ Людвiг Антонович, 1888 р. 
народження, к. Раштадт Мостiвського р-ну 
Одеської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Новострiльцiвка Мiловського р-ну, робiтник 
конезаводу № 60. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 квiтня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1964 роцi.       

ОБРУЧЕВ Олександр Степанович, 1905 р. 
народження, с. Турчинка Коростенського р-ну 
Київської обл., українець, освiта вища.  Член 
ВКП(б) у 1926-1937 рр. Проживав у м. 
Лисичанську, тимчасово не працював. 
Репресований двiчi. Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР 11 липня 1937 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Постановою 
Особливої наради при МДБ СРСР вiд 8 березня 
1947 року висланий на 5 р. за межi України як 
соцiально небезпечний елемент. Реабiлiтований в 
обох справах у 1973 роцi.    

ОБУХОВ Антон Лаврентiйович, 1891 р. 
народження, х. Мостовой, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
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освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
охоронник контори "Донпромторгу". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

ОБУХОВ Афанасiй Лаврентiйович, 1895 р. 
народження, х. Мостовой, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Верхня 
Краснянка Краснодонського р-ну, майстер 
промартiлi "Чоботар". Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 12 лютого 1944 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

ОБУХОВСЬКИЙ Любослав Людвiгович, 
1883 р. народження, Польща, поляк, освiта середня. 
Проживав у м. Попасна, iнженер-економiст депо 
Попасна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 27 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

ОБУШЕНКО Меланiя Федорiвна, 1920 р. 
народження, с. Микiльське Мiловського р-ну, 
українка, освiта середня. Проживала в м. 
Луганську, медсестра. Арештована 28 сiчня 1943 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 5 серпня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ОВЕРКОВИЧ Мар'ян Iванович, 1902 р. 
народження, к. Шерешiвка Новоград-Волинського 
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Золотарiвка Станично-Луганського 
р-ну, бригадир к-пу "Гiрник". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ОВЕРЧЕНКО Анна Якiвна, 1913 (1917) р. 
народження, с. Денисово Шегарського р-ну 
Томської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта н/середня. Проживала в м. Брянка, 
телефонiстка шахти № 12. Репресована двiчi. 
Арештована 6 травня 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 3 червня 1943 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 11 квiтня 
1945 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована вiдповiдно у 1994 i 1992 роках.   

ОВЕЧКО Стефан Васильович, 1880 р. 
народження, с. Голубiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Голубiвцi, 
колгоспник к-пу "Нова громада". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ОВЕЧКО Федот Юхимович, 1890 р. 
народження, с. Володимирiвка, Днiпропетровська 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Вахрушеве Краснолуцької мiськради, кучер кiнного 
двору шахти № 5-бiс. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 21 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ОВСЕЙЧИК Федiр Онуфрiйович, 1905 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м. Ровеньки, машинiст пiдйому шахти 
№ 7. Донецьким обласним судом 7 червня 1936 
року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ОВСIЄНКО Андрiй Григорович, 1914 р. 
народження, с. Миколаївка Опiшнянського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта н/середня. 
Проживав у м. Луганську, начальник лiнiйно-
технiчної дiльницi мiської контори зв'язку. 
Арештований 30 жовтня 1945 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 6 квiтня 1946 року виправданий 
Луганським обласним судом.  Реабiлiтований у 
1946 роцi.    

ОВСОВ Василь Семенович, 1900 р. 
народження, х. Каменєв, Бiлокалитвинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Крiпенський 
Антрацитiвської мiськради, тарифiкатор шахти № 
23. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 9 
березня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОВСЯНА Людмила Севастянiвна, 1915 р. 
народження, с. Копистирин Шаргородського р-ну 
Вiнницької обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Луганську, не працювала. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 6 грудня 1946 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ОВСЯНИЦЬКА Нiна Фiофiлактiвна, 1919 
р. народження, с. Вiльшанка Крижопiльського р-ну 
Вiнницької обл., українка, освiта середня. 
Проживала в с-щi Червоноармiйське 
Бiлокуракинського р-ну, ветеринарний лiкар 
радгоспу "Червоноармiєць". Арештована 30 травня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 27 липня 1943 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ОВСЯНКО Любов Єрмолаївна, 1908 р. 
народження, м. Луганськ, росiянка, освiта 
н/середня. Проживала в Луганську, буфетниця 
„Вiйськторгу”. Арештована 26 липня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 серпня 
1942 року виправдана Вiйськовим трибуналом 24 
армiї. Реабiлiтована у 1942 роцi.    

ОВСЯНКО Онисим Олександрович, 1873 р. 
народження, м. Луганськ, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, сортувальник лiсного 
складу житлової кооперацiї. Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 18 лютого 1930 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ОВСЯННИКОВ Георгiй Максимович, 1912 
р. народження, с. Артема Краснолуцької мiськради, 
росiянин, освiта вища. Вiйськовослужбовець. 
Вiйськовим трибуналом Московського гарнiзону, 
Росiйська Федерацiя, 6 квiтня 1943 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi з вiдстрочкою 
виконання вироку до закiнчення вiйни. 
Направлений на фронт.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    
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ОВСЯННИКОВ Iван Iллiч, 1880 (1886) р. 
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Покровському, селянин-одноосiбник. Арештований 
8 червня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 28 листопада 1932 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОВСЯННИКОВ Iван Олександрович, 1902 
р. народження, с. Бараново Ястребовського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Лисичанську, 
бухгалтер з-ду "Донсода". Iркутським обласним 
судом, Росiйська Федерацiя, 6 березня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ОВСЯННИКОВ Iван Родiонович, 1895 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
н/середня. Проживав у м. Стахановi, рахiвник 
хлiбозаводу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ОВСЯННИКОВ Михайло Васильович, 1900 
р. народження, х. Головський, Клєтський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Вахрушеве Краснолуцької мiськради, касир шахти 
№ 5-бiс. Арештований 19 лютого 1934 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 травня 
1934 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1934 роцi.    

ОВСЯННИКОВ Михайло Гаврилович, 
1892 р. народження, с. Савинково Чернянського р-
ну Бєлгородської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний 
Луч, боєць пожежної команди шахти № 17-бiс. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 16 
травня 1939 року "трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ОВСЯННИКОВ Михайло Сергiйович, 1860 
р. народження, х. Басакiн, Усть-Медведицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, неписьменний. Проживав у м. Красний 
Луч, робітник шахти № 17-біс. Арештований 23 
жовтня 1933 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
25 сiчня 1934 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.    

ОВСЯННИКОВ Тарас Микитович, 1890 р. 
народження, с. Бабодинка Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта середня. Проживав у с. 
Новознам'янка Троїцького р-ну, сiльський 
фельдшер. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 
жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОВСЯННОЙ Корнелій Людвігович, 1882 р. 
народження, Польща, поляк, освіта середня. 
Проживав у м. Красний Луч, інженер по 

нормуванню тресту „Донбасантрацит”. „Трійкою” 
УНКВС по Луганській обл. 25 вересня 1938 року 
засуджений до розстрілу. Вирок виконано 10 
жовтня 1938 року. Реабілітований у 1962 році. 

ОВЧАРЕНКО Василь Iванович, 1913 р. 
народження, с. Лимарiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Лимарiвцi, 
колгоспник к-пу "Пролетарій". Репресований двічі. 
Донецьким обласним судом 2 вересня 1935 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волі. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 
вересня 1938 року. Реабiлiтований відповідно у 
1990 і 1989 роках.    

ОВЧАРЕНКО Галина Миронiвна, 1925 р. 
народження, с. Лимарiвка Бiловодського р-ну, 
українка, освiта н/середня. Проживала в Лимарiвцi, 
не працювала. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 2 вересня 1944 року як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини вислана за межi України. 
Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ОВЧАРЕНКО Ганна Прокопiвна, 1920 р. 
народження, с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українка, освiта середня. Проживала в Павлiвцi, 
сiльська вчителька. Арештована 20 квiтня 1943 
року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 21 
серпня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ОВЧАРЕНКО Данило Прокопович, 1895 р. 
народження, с. Мала Рублiвка Опiшнянського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта вища. Проживав 
у м. Свердловську, шкiльний учитель. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 28 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 4 листопада 
1939 року "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
вирок скасовано, справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОВЧАРЕНКО Iван Дмитрович, 1909 р. 
народження, с. Танюшiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Новобiла Новопсковського р-ну, бригадир 
тракторної бригади Новобiлянської МТС. 
Старобiльським окружним судом 23 липня 1935 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОВЧАРЕНКО Iван Павлович, 1903 р. 
народження, с. Тишкiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Лисичанський Попаснянського р-ну, робiтник 
радгоспу № 1-2. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ОВЧАРЕНКО Iван Петрович, 1898 р. 
народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Караяшнику, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 8 жовтня 1931 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ОВЧАРЕНКО Макар Семенович, 1915 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
н/середня.  На час арешту член ВКП(б). 
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Вiйськовослужбовець, молодший полiтрук, комiсар 
роти 107 танкового полку 55 танкової бригади. 
Арештований 20 лютого 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 березня 
1942 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ОВЧАРЕНКО Мирон Кирилович, 1898 р. 
народження, с. Лимарiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1035 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 280 стрiлецької дивiзiї 24 вересня 1942 
року засуджений до розстрiлу i того ж дня 
страчений. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ОВЧАРЕНКО Оксана Григорiвна, 1904 р. 
народження, с. Лимарiвка Бiловодського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Лимарiвцi, 
колгоспниця к-пу "Авангард". Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 2 вересня 
1944 року як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ОВЧАРЕНКО Олексiй Михайлович, 1900 р. 
народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
санiтар медсанбату. Вiйськовим трибуналом 350 
стрiлецької дивiзiї 25 жовтня 1941 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ОВЧАРЕНКО Олексiй Петрович, 1906 р. 
народження, м. Лубни Полтавської обл., українець, 
освiта вища. Проживав у м. Стахановi, головний 
механiк шахти iм. Сталiна. Арештований 31 серпня 
1938 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 9 сiчня 1940 року 
справу припинено за недоведенiстю протиправних 
дiй, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ОВЧАРЕНКО Павло Абрамович, 1880 р. 
народження, с. Вiвчарове Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Вiвчаровому, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 
березня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОВЧАРЕНКО Панас Кузьмич, 1891 р. 
народження, с. Городище Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
селянин-одноосiбник. Бiловодським районним 
народним судом 23 квiтня 1931 року засуджений до 
1р. 5 м-ців позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ОВЧАРЕНКО Петро Андрiйович, 1889 р. 
народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Закотному, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 23 сiчня 1933 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОВЧАРЕНКО Петро Юхимович, 1896 р. 
народження, с. Первомайськ Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Первомайську, колгоспник к-пу iм. 17-го партз'їзду. 
Арештований 17 липня 1941 року за звинуваченням 

в антирадянськiй агiтацiї. 2 вересня 1941 року 
виправданий Луганським обласним судом, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.    

ОВЧАРЕНКО Федiр Васильович, 1914 р. 
народження, с. Тишкiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, електрик мiськкомунгоспу. 
Арештований 2 червня 1936 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
22 серпня 1936 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiтований у 
1995 роцi.    

ОВЧАРЕНКО Якiв Мусiйович, 1907 р. 
народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР  вiд 26 квiтня 1933 року висланий за межi 
України.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОВЧАРОВ Василь Iванович, 1887 р. 
народження, с. Великий Суходiл Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта середня. Проживав у 
Великому Суходолi, покрiвельник будцеху тресту 
"Шахтобуд". Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОВЧАРОВ Вiталiй Єфремович, 1902 р. 
народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської 
мiськради, росiянин, освiта середня. Проживав в 
Урало-Кавказi, бджоляр к-пу ім. 10-річчя Жовтня. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 28 
сiчня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОВЧАРОВ Гаврило Петрович, 1890 р. 
народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав в 
Урало-Кавказi, возiй хлiба селищного 
сiльгоспкооперативу. Репресований двiчi. 
Арештований 14 квiтня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 травня 
1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1933 i 1993 роках.   

ОВЧАРОВ Гнат Петрович, 1880 р. 
народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав в 
Урало-Кавказi, колгоспник к-пу iм. 10-рiччя 
Жовтня. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ОВЧАРОВ Дмитро Юхимович, 1894 р. 
народження, с. Великий Суходiл Краснодонського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Бiленьке Краснодонського р-ну, тесляр лiсгоспу 
"Первомайський". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 25 березня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОВЧАРОВ Євстигнiй Семенович, 1876 р. 
народження, с. Микишiвка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Микишiвцi, 
колгоспник к-пу "Прогрес". Постановою Судової 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року 
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висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ОВЧАРОВ Iван Андрiйович, 1908 р. 
народження, смт Тацинський Тацинського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, 
робiтник шахти № 14-17. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОВЧАРОВ Iван Григорович, 1897 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник з-ду 
iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 16 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ОВЧАРОВ Iван Петрович, 1894 р. 
народження, с. Великий Суходiл Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Великому Суходолi, крiпильник шахти № 1. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

ОВЧАРОВ Йосип Еммануїлович, 1876 р. 
народження, смт Талове Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Таловому, 
не працював. Репресований двiчi. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 8 жовтня 
1928 року висланий на 3 р. за межi України. 27 
вересня 1937 року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1992 i 1989 роках. 

ОВЧАРОВ Костянтин Никифорович, 1905 
р. народження, м. Стаханов, росiянин, освiта 
середня. Проживав у смт Мирне Краснодонського 
р-ну, механiк дiльницi шахти № 12. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 21 
жовтня 1938 року засуджений до 20 р. позбавлення 
волi. 29 квітня 1940 року Військовою колегією 
Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу 
направлено на дослідування. Нового рішення у 
справі немає. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОВЧАРОВ Микола Олексiйович, 1893 р. 
народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав в 
Урало-Кавказi, листоноша шахти "Урало-Кавказ". 
Арештований 14 квiтня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 травня 
1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ОВЧАРОВ Микола Петрович, 1882 р. 
народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав в 
Урало-Кавказi, колгоспник к-пу iм. 10-рiччя 
Жовтня. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ОВЧАРОВ Михайло Миколайович, 1908 р. 
народження, с. Верхня Дуванка Краснодонського р-
ну, росіянин, освіта початкова. Проживав за місцем 
народження, робітник шахти „Урало-Кавказ”. 
„Трійкою” УНКВС по Луганській обл. 17 вересня 
1938 року засуджений до розстрілу. Вирок 
виконано 27 вересня 1938 року. Реабілітований у 
1959 році. 

ОВЧАРОВ Олександр Митрофанович, 1895 
р. народження, с. Микишiвка Краснодонського р-
ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Микишiвцi, голова артiлi "Прогрес". Колегiєю 
ОДПУ 24 сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОВЧАРОВ Олексiй Олександрович, 1899 р. 
народження, х. Юров, Глубокинський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Сiмейкине Краснодонського р-ну, ремонтний 
робiтник зал.ст. Сiмейкине. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 2 сiчня 1938 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОВЧАРОВ Панас Євстигнiйович, 1895 р. 
народження, с. Микишiвка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Микишiвцi, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 14 
листопада 1937 року "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.    

ОВЧАРОВ Панас Фролович, 1884 р. 
народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав в 
Урало-Кавказi, робiтник шахти "Урало-Кавказ". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

ОВЧАРОВ Панас Якович, 1867 р. 
народження, с. Великий Суходiл Краснодонського 
р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у 
Великому Суходолi, колгоспник к-пу iм. 
Будьонного. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 25 квiтня 1944 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ОВЧАРОВ Петро Панасович, 1909 р. 
народження, с. Великий Суходiл Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. 
Гарасимiвка Станично-Луганського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Петровського. Арештований 21 
лютого 1936 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 31 березня 1936 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1936 роцi.    

ОВЧАРОВ Семен Митрофанович, 1904 р. 
народження, с. Микишiвка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Микишiвцi, 
ремонтний робiтник зал.ст. Плєшаковка 
(Ростовська обл., Росiйська Федерацiя). Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОВЧАРОВ Тихон Євгенович, 1903 р. 
народження, с. Великий Суходiл Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Суходольську Краснодонської мiськради, бригадир 
тракторної бригади радгоспу "Праця гiрника". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 18 серпня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.    

ОВЧАРОВ Юхим Мефодiйович, 1876 р. 
народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської 
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мiськради, українець, освiта початкова. Проживав в 
Урало-Кавказi, не працював. Колегiєю ОДПУ 18 
сiчня 1930 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОВЧАРОВА Агафiя Iванiвна, 1887 р. 
народження, с-ще Гуляй-Поле Гуляйпiльського р-
ну Запорiзької обл., нiмкеня, неписьменна. 
Проживала в с. Бiленьке Краснодонського р-ну, 
колгоспниця к-пу iм. Кривошликова. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 25 березня 1944 року 
засуджена до 7 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 
1992 роцi.    

ОВЧИННИКОВ Андрiй Георгiйович, 1887 
р. народження, ст-ця Бiлокалитвинська, Ростовська 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Краснодонi, технiчний 
секретар Краснодонського рудоуправлiння. 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 7-8 березня 1933 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОВЧИННИКОВ Дмитро Севастянович, 
1907 р. народження, с. Новомєлове Горшеченського 
р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве 
Краснолуцької мiськради, коваль шахти № 12. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ОВЧИННИКОВ Iван Пилипович, 1873 р. 
народження, с. Крутогорське Задонського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, вагар 
зал.ст. Антрацит. Арештований 14 сiчня 1938 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14 
травня 1938 року з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ОВЧИННИКОВ Iван Юхимович, 1900 р. 
народження, смт Iзварине Краснодонської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав в 
Iзвариному, механiк шахти № 8. Арештований 18 
грудня 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 26 лютого 1944 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл.  Реабiлiтований у 1944 роцi.    

ОВЧИННИКОВ Олексiй Арсентiйович, 
1904 р. народження, с. Дрезгалово Краснiнського р-
ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
завiдуючий продскладом евакогоспiталю № 6001. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 червня 
1945 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ОВЧИННИКОВ Олексiй Фiрсович, 1903 р. 
народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоборовому, колгоспник к-пу "Шлях Iллiча". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1944 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОВЧИННИКОВ Павло Несторович, 1901 р. 
народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Райгородцi, 
колiйний обхiдник. Вiйськовим трибуналом 

Пiвнiчно-Донецької залiзницi 10 липня 1943 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1971 роцi.    

ОВЧИННИКОВ Павло Павлович, 1899 р. 
народження, с. Дмитрiвка Петропавлiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у с. П'ятигорiвка 
Лутугинського р-ну, вибiйник шахти мiсцевпрому. 
Арештований 25 липня 1943 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 7 вересня 1943 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл.  Реабiлiтований у 1943 роцi.    

ОВЧИННИКОВ Федiр Андрiйович, 1883 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Фащiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 8 березня 1931 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 
травня 1931 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ОВЧИННИКОВ Феодосiй Прокопович, 
1882 р. народження, с. Трембачеве 
Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Пiдлiсне Попаснянського р-ну, 
робiтник радгоспу "Мирна долина". Постановою 
Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 
сiчня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ОГДАНСЬКИЙ Iван Васильович, 1880 р. 
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Мiстках, 
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 15 березня 1930 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОГДАНСЬКИЙ Матвiй Юхимович, 1902 р. 
народження, с. Чепигiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Чепигiвцi, 
робiтник радгоспу № 10. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 8 квiтня 1933 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОГИРЯ Дмитро Микитович, 1887 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижньому, пенсiонер. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОГIЄНКО Iлля Якович, 1906 р. народження, 
с. Зорикiвка Мiловського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, курсант полкової 
школи 84 стрiлецького полку. Особливою нарадою 
при Колегiї ОДПУ 1 жовтня 1929 року засуджений 
до 6 м-цiв позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

ОГIЄНКО Леонiд Михайлович, 1908 р. 
народження, с. Розкiшне Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Робiтник-залізничник. 
Вiйськовим трибуналом магiстралi Москва-Донбас 
10 вересня 1946 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ОГIЄНКО Митрофан Iванович, 1888 р. 
народження, с. Березiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Березiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
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наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 27 грудня 1932 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ОГIЄНКО Свирид Якович, 1904 р. 
народження, с. Макартетине Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Макартетиному, селянин-одноосiбник. 
Арештований 30 листопада 1930 року за 
звинуваченням у здiйсненнi теракту. 20 березня 
1932 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1932 роцi.    

ОГIЄНКОВА Харитина Андрiївна, 1908 р. 
народження, с. Макартетине Новопсковського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в 
Макартетиному, селянка-одноосiбниця. 
Арештована 29 сiчня 1931 року за звинуваченням у 
здiйсненнi теракту. 20 березня 1932 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1932 роцi.    

ОГIРIНА-РУДИК Антонiна Григорiвна, 
1905 р. народження, Польща, полька, освiта 
початкова. Проживала в м. Стахановi, продавець 
мiськпромторгу. Арештована 1 листопада 1937 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 
Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ОГЛОБЛIН Олександр Матвiйович, 1920 р. 
народження, с. Iвановка Сампурського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Широкий 
Станично-Луганського р-ну, школяр. Донецьким 
обласним судом 16 березня 1938 року засуджений 
до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ОГЛОБЛЯК Iван Дмитрович, 1892 р. 
народження, Польща, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, комiрник з-ду iм. 
Артема. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ОГОЛЬ Григорiй Якович, 1885 р. 
народження, с. Царiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Царiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 3 травня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 
червня 1933 року з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОГОЛЬЦОВ Михайло Iванович, 1896 р. 
народження, с. Федоровка Мединського р-ну 
Калузької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/середня. Проживав у м. Красний Луч, 
рахiвник мiської органiзацiї спiлки мисливцiв. 
Арештований 16 жовтня 1930 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 17 вересня 1931 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОГРИЗКОВА Анастасiя Василiвна, 1912 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
росiянка, освiта середня. Проживала в м. 
Краснодонi, домогосподарка. Арештована 19 
жовтня 1937 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 4 лютого 1939 року справу 

припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтована у 1939 роцi.    

ОГУЛЬЧАНСЬКИЙ Клим Михайлович, 
1881 р. народження, Марiупольський р-н Донецької 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Пархоменко Краснодонського р-ну, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 18 березня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ОГУЛЬЧАНСЬКИЙ Михайло Гаврилович, 
1907 р. народження, кол.с. Солодке 
Нижньопокровської сiльради Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, селянин-одноосiбник. Судовою 
„трійкою” при Колегiї ДПУ УРСР 8 жовтня 1931 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОГУРНИЙ Яким Семенович, 1896 р. 
народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у Бараникiвцi, бригадир к-пу 
"Червоний Перекоп". Арештований 14 травня 1943 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 4 червня 1943 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОДАЙНИК Зiновiй Терентiйович, 1898 р. 
народження, с. Яланець Томашпiльського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стахановi, завiдуючий 
тваринницькою фермою. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 24 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 13 червня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОДАРЕНКО Iларiон Хомич, 1903 р. 
народження, с. Кочубеївка Чутiвського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, рiзнороб з-ду № 60. 
Арештований 3 червня 1932 року за звинуваченням 
у шпигунствi. 23 вересня 1932 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.    

ОДАРЧЕНКО Iван Єрмолайович, 1914 р. 
народження, м. Лутугине, українець, освiта 
середня. Вiйськовослужбовець, курсант. 
Вiйськовим трибуналом 2 навчальної бригади 
Московського вiйськового округу, Росiйська 
Федерацiя, 24 лютого 1943 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ОДИНОКИЙ Василь Дмитрович, 1889 р. 
народження, х. Котовка, Россошанський р-н 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у с. Пiдгiрне 
Краснодонського р-ну, бухгалтер сiльпо. 
Донецьким обласним судом 23-24 вересня 1936 
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ОДИНЦОВ Василь Федорович, 1908 р. 
народження, с. Багачка Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
окремого мiнометного дивізіону. Вiйськовим 
трибуналом 6 стрiлецької дивiзiї 28 листопада 1942 
року засуджений до розстрiлу. 4 сiчня 1943 року 



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 

684 

Вiйськовим трибуналом Пiвнiчної групи вiйськ 
Закавказького фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.   

ОДИНЦОВ Iван Ксенофонтович, 1901 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова.  Член ВКП(б) у 1927-1937 рр. Проживав 
у Луганську, завiдуючий вiддiлом кадрiв з-ду iм. 
Косiора. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 
жовтня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ОДИНЦОВ Iван Якович, 1906 р. 
народження, с. Бондарiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Новолимарiвка Бiловодського р-ну, робiтник 
конезаводу № 61 iм. Ворошилова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 22 вересня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ОДИНЦОВ Прокопiй Пилипович, 1873 р. 
народження, ст-ця Камишевська Мiллеровського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Лотикове 
Слов'яносербського р-ну, без певних занять. 
Арештований 23 грудня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 18 
сiчня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ОДНАЧЕВ Iван Iларiонович, 1898 р. 
народження, ст-ця Чертковська Морозовського р-
ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
розвiзник пошти. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ОДНАЧЕВ Федiр (Федул) Олексiйович, 
1888 р. народження, ст-ця Чертковська 
Морозовського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Краснодонi, робiтник гаража тресту 
"Краснодонвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ОДНОВIЛ Єгор Олексiйович, 1913 р. 
народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Дмитрiвцi, 
тракторист Олексiївської МТС. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 7 жовтня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ОДНОРАЛ Олексiй Васильович, 1881 р. 
народження, с. Фiлiпенково Бутурлiновського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
завiдуючий конторою мiськхарчоторгу. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ОДРИНСЬКИЙ Георгiй Павлович, 1902 р. 
народження, м. Орел, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, робiтник iнструментального цеху з-ду 
iм. Жовтневої революцiї. Арештований 3 серпня 
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 6 жовтня 1941 року виправданий 

Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл.  Реабiлiтований у 1941 роцi.    

ОЖЕРЕДОВ Гарасим Григорович, 1900 р. 
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Дяковому, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ОДПУ 18 сiчня 1930 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЖЕРЕДОВ Григорiй Михайлович, 1869 р. 
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Дяковому, 
селянин-одноосiбник. Постановою Колегiї ОДПУ 
вiд 29 сiчня 1930 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ОЖЕРЕДОВ Павло Григорович, 1893 р. 
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Свердловську, заготiвельник райторгконтори. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ОЖИГОВ Федiр Володимирович, 1890 р. 
народження, с. Спаське Бугульмiнського р-ну, 
Татарська АРСР, Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Мiлове, 
бухгалтер з-ду iм. Дзержинського. Донецьким 
обласним судом 2 сiчня 1936 року засуджений до 5 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ОЖОГIНА Марiя Терентiївна, 1911 р. 
народження, Чистякiвський р-н Донецької обл., 
українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Красний Луч, не працювала. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 30 
червня 1942 року засуджена до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ОЗАРЧУК Дем'ян Макарович, 1906 р. 
народження, Румунiя, румун, освiта початкова. 
Проживав у м. Гiрське Первомайської мiськради, 
десятник вентиляцiї шахти "Гiрська". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ОЗЕМБЛОВСЬКА Вiкторiя Людвiгiвна, 
1920 р. народження, м. Сватове, полька, освiта 
середня. Проживала в Сватовому, шкiльна 
вчителька. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Донецької обл. 18 серпня 1943 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1967 роцi.    

ОЗЕРНА Iрина Сергiївна, 1901 р. 
народження, с. Бабичеве Троїцького р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в Бабичевому, 
колгоспниця к-пу "Червона зiрка". 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.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ОЗЕРНА Ольга Дем'янiвна, 1916 р. 
народження, м. Гiрське Первомайської мiськради, 
українка, освiта н/середня. Проживала в Гiрському, 
домогосподарка. Донецьким обласним судом 2 
лютого 1937 року засуджена до 4 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1974 роцi.    
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ОЗЕРНИЙ Iван Семенович, 1894 р. 
народження, с. Бабичеве Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бабичевому, селянин-одноосiбник. Арештований 
29 квiтня 1931 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 18 серпня 1931 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОЗЕРНИЙ Семен Корнiйович, 1899 р. 
народження, с. Мишурин Рiг Верхньоднiпровського 
р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта 
вища. Проживав у м. Красний Луч, керiвник 
будiвельної групи тресту "Донбасантрацит". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 лютого 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

ОЗЕРОВ Василь Петрович, 1902 р. 
народження, с. Шестопалово Золотухiнського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, без 
певного мiсця роботи. Вiйськовим трибуналом 
Луганського гарнiзону 4 травня 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ОЗЕРОВ Михайло Якович, 1894 р. 
народження, с. Петрiвка Мелiтопольського р-ну 
Днiпропетровської обл., росiянин, освiта н/вища. 
Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької 
мiськради, агроном радгоспу "Хрустальний". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ОЗЕРОВ Павло Михайлович, 1897 р. 
народження, с. Симонково, Костромська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав на зал. роз'їздi Церковний, 
Перевальський р-н, начальник роз'їзду. 
Арештований 11 грудня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.  28 сiчня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОЗIРНИЙ Iван Дем'янович, 1919 р. 
народження, м. Гiрське Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
механiк-водiй 2508 особливого танкового полку 
131 стрiлецької дивiзiї. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 4 листопада 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 24 лютого 1943 року. 
Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ОЗНИКОВСЬКИЙ Олексiй Iванович, 1916 
р. народження, с. Хотень Другий Плужнянського р-
ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, 
колгоспник к-пу "Сталiнський заклик". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЗОВ Андрiй Iванович, 1892 р. народження, 
м. Вiндава, Латвiя, латиш, освiта початкова. 
Проживав у м. Брянка, вантажник шахти 
"Криворiжжя". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 9 лютого 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОКАРОВ Азiс Хурмiсович, 1899 р. 
народження, Iран, ассирiєць, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, чистильник взуття артiлi 
"Червоний партизан". Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 13 червня 1939 
року засуджений до 20 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ОКАРОВ Iван Хурмiсович, 1913 р. 
народження, Iран, ассирiєць, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, чистильник взуття артiлi 
"Червоний партизан". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 16 квiтня 1944 року засуджений до 7 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ОКИНШЕВИЧ Михайло Венiамiнович, 
1897 р. народження, ст-ця Родниковська Усть-
Лабiнського р-ну Краснодарського краю, Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав у 
м. Петровське Краснолуцької мiськради, бухгалтер 
з-ду iм. Петровського. Спецколегiєю Донецького 
обласного суду 9 сiчня 1936 року засуджений до 7 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОКЛЕКО Iван Йосипович, 1892 р. 
народження, Польща, поляк, освiта н/середня. 
Проживав у м. Старобiльську, столяр 
ветеринарного технiкуму. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 16 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ОКОПНИЙ Василь Степанович, 1914 р. 
народження, с. М'якенькiвка Решетилiвського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Шульгинка Старобiльського р-ну, 
шофер радгоспу iм. Артема. Арештований 7 травня 
1935 року за звинуваченням у боротьбi проти 
Радянської влади у складi бандгрупи. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ОКС Матвiй Костянтинович, 1911 р. 
народження, с. Новомиколаївка 
Великоврадiївського р-ну Одеської обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, 
робiтник шахти iм. Менжинського. Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

ОКС Якiв Костянтинович, 1908 р. 
народження, с. Новомиколаївка 
Великоврадiївського р-ну Одеської обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, 
робiтник шахти iм. Менжинського. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 16 сiчня 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ОКСАК Василь Iванович, 1880 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, колгоспник к-пу 
"Перемога". Арештований 2 травня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 червня 
1932 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОКУНЕВИЧ Володимир Адамович, 1880 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
поляк, неписьменний. Проживав у Калиновому, 
колгоспник к-пу iм. 1-го Травня. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 24 листопада 1937 року 
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засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ОЛЕЙ Iсай (Шай) Михайлович, 1896 р. 
народження, Польща, єврей, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, завiдуючий ларком № 38 
мiськхарчоторгу. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ОЛЕЙНИК Франц Йосипович, 1905 р. 
народження, с. Кривачинцi Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Курячiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Бiльшовик України". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛЕЙНИКОВ Микола Дем'янович, 1916 р. 
народження, м. Лисичанськ, росiянин, освiта 
н/вища. Вiйськовослужбовець, начальник застави 
37 прикордонного загону. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Закавказького військового округу 25 
грудня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ОЛЕЙНИКОВ Олексiй Григорович, 1892 р. 
народження, с. Спицевка Грачевського р-ну 
Ставропольського краю, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, робiтник тресту "Лисхiмбуд". 
Донецьким обласним судом 25 жовтня 1935 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ОЛЕЙНИКОВ Степан Павлович, 1896 р. 
народження, с. Тарасовка Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
робiтник з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Арештований 13 сiчня 1934 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 9 березня 1934 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ОЛЕЙНИКОВ Федір Федорович, 1889 р. 
народження, Валуйський уєзд Воронезької губернії, 
українець, освіта середня. Проживав у м. 
Луганську, деловод союзу воїнів з увіччами. 
Колегією Донецької ГубЧК 15 травня 1920 року 
засуджений до 2 р. позбавлення волі. 
Реабілітований у 1995 році. 

ОЛЕКСЕНКО (ОЛЕКСЕЄНКО) Iван 
Андрiйович, 1896 р. народження, с. Слоут 
Глухiвського р-ну Чернiгiвської обл., українець, 
освiта вища. Проживав у м. Мiусинську 
Краснолуцької мiськради, шкiльний учитель. 
Репресований двічі. Арештований 14 квітня 1934 
року за звинуваченням у шпигунстві. 28 серпня 
1934 року справу припинено, з-під варти 
звільнений. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 
вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований відповідно у 1934 і 1960 роках.    

ОЛЕКСЮК Яким Трохимович, 1886 р. 
народження, с. Залiсцi Вишневецького р-ну 
Тернопiльської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, служитель релiгiйного 
культу. Постановою Особливої наради при НКВС 
СРСР вiд 30 червня 1945 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ОЛЕМБЕРГ Едуард Матвiйович, 1915 р. 
народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта середня. Проживав у 
Верхньотузловому, рахiвник к-пу "Роте Фане". 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
31 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛЕНБЕРГ (ОЛЕНБЕРГЕР) Адам 
Вiльгельмович, 1903 р. народження, с. 
Верхньотузлове Свердловської мiськради, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Верхньотузловому, 
колгоспник к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 8 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ОЛЕНБЕРГ (ОЛЕНБЕРГЕР) Валентин 
Адамович, 1915 р. народження, с. Верхньотузлове 
Свердловської мiськради, нiмець, освiта н/середня. 
Проживав у Верхньотузловому, рахiвник к-пу "Роте 
Бауер". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 
січня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ОЛЕНБЕРГ (ОЛЕНБЕРГЕР) Валентин 
Вiльгельмович, 1906 р. народження, с. 
Верхньотузлове Свердловської мiськради, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Верхньотузловому, 
комiрник к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ОЛЕНБЕРГ Вiльгельм Адамович, 1907 р. 
народження, с. Зеленопiлля Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта середня. Проживав у 
Зеленопiллi, бригадир рiльничої бригади к-пу 
"Ротер Бауер". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 31 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛЕНБЕРГ Вiльгельм Пилипович, 1913 р. 
народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньотузловому, уповноважений по податках. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

ОЛЕНБЕРГ Iван Пилипович, 1906 р. 
народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньотузловому, бригадир рiльничої бригади к-
пу "Роте Фане". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 25 березня 1938 року засуджений до 
розстрiлу.   Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ОЛЕНБЕРГ Матвiй Пилипович, 1887 р. 
народження, к. Грiнталь Старокаранського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Верхньотузлове Свердловської мiськради, 
завiдуючий птахофермою к-пу "Роте Фане". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 березня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1964 роцi.    

ОЛЕНБЕРГ Павло Адамович, 1902 р. 
народження, к. Грiнталь Старокаранського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Зеленопiлля Свердловської мiськради, 
колгоспник к-пу "Роте Бауер". Донецьким 
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обласним судом 26 квiтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ОЛЕНБЕРГ Родiон (Радіон) Адамович, 1912 
р. народження, с. Зеленопiлля Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Зеленопiллi, колгоспник к-пу "Роте Бауер". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 30 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ОЛЕНБЕРГЕР Валентин Михайлович, 
1920 р. народження, с. Верхньотузлове 
Свердловської мiськради, нiмець. Проживав у 
Верхньотузловому, колгоспник к-пу "Роте Фане". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛЕНБЕРГЕР (ОЛЕНБЕРГ) Вiльгельм 
Пилипович, 1880 р. народження, к. Грiнталь 
Старокаранського р-ну Донецької обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с. Верхньотузлове 
Свердловської мiськради, колгоспник к-пу "Роте 
Фане". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ОЛЕНБЕРГЕР Михайло Пилипович, 1882 
р. народження, с. Зеленопiлля Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Зеленопiллi, колгоспник к-пу "Роте Фане". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

ОЛЕНБЕРГЕР Олександр Адамович, 1922 
р. народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта н/середня. Проживав у 
Верхньотузловому, колгоспник к-пу "Роте Фане". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1967 роцi.    

ОЛЕНБЕРГЕР Петро Андрiйович, 1922 р. 
народження, с. Зеленопiлля Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Зеленопiллi, колгоспник к-пу "Роте Бауер". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 жовтня 
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛЕНБЕРГЕР Пилип Вiльгельмович, 1908 
р. народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, нiмець. Проживав у Верхньотузловому, 
тесляр к-пу "Роте Фане". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛЕНБЕРГЕР Пилип Матвiйович, 1910 р. 
народження, с. Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньотузловому, колгоспник к-пу "Роте Фане". 
Арештований 10 сiчня 1933 року за звинуваченням 
у шкiдництвi. 9 лютого 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ОЛЕНИЦЬКИЙ Георгiй Олiмпович, 1904 р. 
народження, с. Несолонь Новоград-Волинського р-
ну Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав: Старобiльський р-н, колгоспник к-пу 
"Iскра". Особливою нарадою при НКВС СРСР 24 

листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ОЛЕНИЧ Макар Дмитрович, 1880 р. 
народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, селянин-одноосiбник. Постановою 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 21 квiтня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ОЛЕНИЧ Мина Дмитрович, 1892 р. 
народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, техпрацiвник педагогiчного iнституту. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛЕНИЧ Петро Федорович, 1902 р. 
народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Катеринiвка Краснодонського р-ну, колгоспник к-
пу "Хлiбороб". Вiйськовим трибуналом 18 армiї 28 
листопада 1941 року засуджений до розстрiлу. 25 
грудня 1941 року Вiйськовим трибуналом 
Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ОЛЕНЧЕНКО Iван Федорович, 1899 р. 
народження, с. Райгородка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Райгородцi, рахiвник сiльпо. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛЕФIР Семен Самiйлович, 1903 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, селянин-
одноосiбник. Арештований 30 квiтня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 липня 
1932 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1932 роцi.    

ОЛЕШКО Олександр Iванович, 1896 р. 
народження, Польща, українець, освiта середня. 
Проживав у м. Антрацитi, завiдуючий клубом 
шахти № 7-7-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 14 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 23 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ОЛIЙНИК Андрiй Павлович, 1900 р. 
народження, с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у Чмирiвцi, 
не працював. Репресований двiчi. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 8 
вересня 1931 року висланий на 3 р. за межi 
України. 25 грудня 1937 року "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.    

ОЛIЙНИК-ГОРБАНЬОВ Антон 
Андрiйович, 1896 р. народження, с. Наугольне 
Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Сватове, слюсар зал.ст. Сватове. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 25 
листопада 1938 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ОЛIЙНИК Антон Гордiйович, 1916 р. 
народження, смт Андрiївка Балаклiйського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Троїцьке, годинникар 
райпромкомбiнату. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 16 лютого 1945 року 
засуджений до 15 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ОЛIЙНИК Антон Iванович, 1885 р. 
народження, Вiнницька обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Соснiвка 
Новопсковського р-ну, коваль к-пу iм. К.Маркса. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛIЙНИК Борис Данилович, 1920 р. 
народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-
ну, українець, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 214 повiтряно-
десантної бригади. Вiйськовим трибуналом 
Луганського гарнiзону 13 березня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 
березня 1942 року. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОЛIЙНИК Василь Руфимович (Руфович), 
1916 р. народження, с. Проїждже Старобiльського 
р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
Проїжджому, облiковець к-пу "Комiнтерн". 
Спецколегiєю Донецького обласного суду 21 
травня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛIЙНИК Гаврило Савелiйович, 1892 р. 
народження, с. Бережанка Орининського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Перевальську, крiпильник шахти № 
25. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛIЙНИК Ганна Григорiвна, 1922 р. 
народження, смт Княгинiвка Краснолуцької 
мiськради, українка, освiта середня. Проживала в м. 
Алчевську, домогосподарка. Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 19 жовтня 1948 
року засуджена до 25 р. позбавлення волi. 12 
жовтня 1957 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiтована у 1957 
роцi.    

ОЛIЙНИК Данило Дмитрович, 1878 р. 
народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижнiй Дуванцi, колгоспник к-пу "Полiтвiддiл". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1944 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ОЛIЙНИК Данило Трохимович, 1887 р. 
народження, с. Зарубинцi Монастирищенського р-
ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Тимонове Троїцького р-ну, 
бухгалтер Тимонiвської МТС. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

ОЛIЙНИК Єпiфан Федорович, 1894 р. 
народження, с. Верхня Дуванка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Верхнiй 
Дуванцi, колгоспник 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 
скасовано, справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.    

ОЛIЙНИК Iван Антонович, 1898 р. 
народження, с. Вiйтiвцi Липовецького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Кам'янка Новопсковського р-ну, бджоляр к-пу 
"Вiльне життя". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ОЛIЙНИК Iван Григорович, 1903 р. 
народження, с. Верхня Дуванка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Верхнiй 
Дуванцi, селянин-одноосiбник. Старобiльським 
окружним судом 18 вересня 1934 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. 1 лютого 1937 року 
Верховним судом УРСР мiру покарання знижено 
до 5 р.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОЛIЙНИК Iван Олександрович, 1925 р. 
народження, кол.с. Чубарiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 564 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 1 армiї 23 квiтня 1943 року засуджений 
до розстрiлу. 7 травня 1943 року Вiйськовим 
трибуналом Пiвденно-Захiдного фронту розстрiл 
замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ОЛIЙНИК Iван Федорович, 1906 р. 
народження, с. Верхня Дуванка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 41 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 14 стрiлецької дивiзiї 11 жовтня 1942 
року засуджений до розстрiлу. 27 жовтня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом Донського фронту розстрiл 
замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ОЛIЙНИК Кирило Семенович, 1913 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1 будiвельного полку Особливого 
будiвельного корпусу. Арештований 26 грудня 
1937 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 4 вересня 1938 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1938 роцi.    

ОЛIЙНИК Кузьма Юхимович, 1896 р. 
народження, с. Кочерiжки Павлоградського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у с. Мусiївка Мiловського р-ну, голова сiльради. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Українського 
округу 6 липня 1943 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ОЛIЙНИК Лiдiя Семенiвна, 1914 р. 
народження, с. Кузьмин Городоцького р-ну 
Кам'янець-Подiльської обл., українка, освiта 
початкова. Проживала в м. Стахановi, возiй 
мiського будмонтажного управлiння. Постановою 
Особливої наради при МДБ СРСР вiд 11 грудня 
1946 року вислана за межi України. Реабiлiтована у 
1990 роцi.    
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ОЛIЙНИК Олександр Iванович, 1913 р. 
народження, с. Половнець, Кустанайська обл., 
Казахстан, українець, освiта вища. Проживав у с. 
Микiльське Мiловського р-ну, шкiльний учитель. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 29 травня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
7 липня 1942 року Вiйськовим трибуналом 
Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛIЙНИК Орест Гарасимович, 1882 р. 
народження, с. Верхня Дуванка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Верхнiй 
Дуванцi, селянин-одноосiбник. Старобiльським 
окружним судом 30 червня 1934 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

ОЛIЙНИК Панас Андрiанович, 1898 р. 
народження, с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Чмирiвцi, 
iнспектор контори "Заготзерно". Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 25 
жовтня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛIЙНИК Панкрат Панкратович, 1911 р. 
народження, м. Марiуполь Донецької обл., 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Луганську, слюсар з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Арештований 3 липня 1943 року за звинуваченням 
у причетностi до агентури iталiйської розвiдки. 9 
лютого 1944 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОЛIЙНИК Петро Антонович, 1900 р. 
народження, с. Вiткiвцi Волочиського р-ну 
Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Степне Новопсковського 
р-ну, колгоспник к-пу "Максим Горький". 
Арештований 4 червня 1943 року за звинуваченням 
у зрадi Батькiвщини. 26 серпня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю протиправних дiй, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОЛIЙНИК Петро Павлович, 1878 р. 
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Валуйки 
Старобiльського р-ну, санiтар к-пу "Iндустрiя". 
Арештований 21 сiчня 1942 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 14 березня 1942 року 
справу припинено за малозначнiстю, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОЛIЙНИК Станiслав Iванович, 1900 р. 
народження, с. Зайчики Сатанiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, робiтник 
цегельного з-ду. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1968 роцi.    

ОЛIЙНИК Стефан Йосипович, 1898 р. 
народження, с. Кривачинцi Волочиського р-ну 
Вiнницької обл., поляк. Проживав у с. Пантюхине 
Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу iм. Сталiна. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ОЛIЙНИК Федот Митрофанович, 1888 р. 
народження, кол.с. Василiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 25 
сiчня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛIЙНИК Якiв Iванович, 1910 р. 
народження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Миколаївцi, робiтник крейдяного кар'єру 
Лисичанського з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ОЛIЙНИК Якiв Прокопович, 1922 р. 
народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у смт 
Юр'ївка Лутугинського р-ну, слюсар шахти 
"Сутоган". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 15 червня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ОЛIЙНИКОВ Анатолiй Олексiйович, 1909 
р. народження, с. Новоiванiвка Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, командир вiддiлення 375 
полку 219 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим 
трибуналом Уфiмського гарнiзону, Росiйська 
Федерацiя, 21 липня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ОЛIЙНИКОВ Андрiй Кузьмич, 1889 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Калиновому, колгоспник к-пу "Шлях до 
соцiалiзму". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
27 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ОЛIЙНИКОВ Василь Карпович, 1893 р. 
народження, с. Новоiванiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, тесляр з-ду Наркомату шляхiв. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
18 листопада 1942 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ОЛIЙНИКОВ Василь Феодосiйович, 1875 р. 
народження, с. Карпове-Крiпенське Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Карпове-Крiпенському, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 25 травня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛIЙНИКОВ Василь Харитонович, 1913 р. 
народження, с. Новоолександрiвка Попаснянського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Попасна, слюсар паровозного депо Попасна. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 серпня 
1945 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ОЛIЙНИКОВ (ОЛІЙНИК) Григорiй 
Карпович, 1889 (1887) р. народження, с. 
Пархоменко Краснодонського р-ну, українець, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду № 60. 
Репресований двiчi. Спецколегiєю Донецького 
обласного суду 14 квiтня 1935 року засуджений до 
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3 р. позбавлення волi. 12 лютого 1944 року 
Особливою нарадою при НКВС СРСР засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно 
у 1995 i 1989 роках. 

ОЛIЙНИКОВ Iван Iванович, 1871 р. 
народження, с. Новокраснiвка Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новокраснiвцi, не працював. Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ОДПУ 19 лютого 1930 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОЛIЙНИКОВ Iван Iванович, 1905 р. 
народження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Миколаївцi, слюсар вагонного депо Попасна. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 31 
червня 1938 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ОЛIЙНИКОВ Микола Григорович, 1906 р. 
народження, с. Новоганнiвка Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, не працював. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 24 квiтня 1945 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОЛIЙНИКОВ Микола Iванович, 1913 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Луганську, студент Луганського машинобудiвного 
технiкуму. Арештований 6 листопада 1933 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної групи. 25 лютого 1934 року 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР мiрою 
покарання визначено строк попереднього 
ув'язнення. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ОЛIЙНИКОВ Микола Федорович, 1923 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, робiтник з-ду iм. 
Артема. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 13 жовтня 1941 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi. 

ОЛІЙНИКОВ (ОЛІЙНИК) Олександр 
Тимофійович, 1895 р. народження, с. Эпіфанівка 
Кремінського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, вибійник шахти ім. 
Мельникова. „Трійкою” УНКВС по Донецькій обл. 
4 травня 1938 року засуджений до розстрілу. 
Реабілітований у 1960 році. 

ОЛIЙНИКОВ Олексiй Дем'янович, 1876 р. 
народження, с. Новоiванiвка Попаснянського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у 
Новоiванiвцi, машинiст вентиляцiї шахти № 1-2 
"Гiрська". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 9 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

ОЛIЙНИКОВ Олексiй Iванович, 1894 р. 
народження, с. Новокраснiвка Антрацитiвського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новокраснiвцi, голова сiльради. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ОДПУ 19 лютого 1930 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОЛIЙНИКОВ Павло Григорович, 1898 р. 
народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, 

українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, робiтник з-ду № 20. Арештований 15 
лютого 1945 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 7 травня 1945 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл., з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1945 роцi.    

ОЛIЙНИКОВ (ОЛІЙНИК) Панас 
Iванович, 1910 р. народження, с. Красна Талiвка 
Станично-Луганського р-ну, українець, освiта 
н/середня. Проживав у с. Красний Деркул 
Станично-Луганського р-ну, не працював. 
Арештований 15 сiчня 1946 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 14 червня 
1946 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОЛIЙНИКОВ Прокiп Панасович, 1897 р. 
народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, 
українець. Перебував в ув'язненнi. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ОЛIЙНИКОВ (АЛІЙНИКОВ) Федiр 
Федорович, 1889 (1893) р. народження, Воронезька 
губернія, українець. Проживав у Луганську, 
завiдуючий бiблiотекою Палацу культури з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Репресований двічі. Голегією 
Донецької ГубЧК 15 травня 1920 року засуджений 
до 2 р. позбавлення волі. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 8 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований відповідно у 
1995 і 1989 роках.    

ОЛIЙНИКОВ Хома Iванович, 1886 р. 
народження, с. Смолянинове Новоайдарського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, фотограф-кустар. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛIЙНИКОВА-ВИСОЧЕНКО Євдокiя 
Якимiвна, 1906 р. народження, с. Троїцьке 
Перевальського р-ну, українка, освiта початкова. 
Без певного мiсця проживання i роботи. Лiнiйним 
судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 22-26 вересня 
1935 року засуджена до 4 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ОЛIЙНИЧЕНКО Володимир Панасович, 
1925 р. народження, м. Лисичанськ, українець, 
освiта початкова. Проживав у Лисичанську, столяр 
деревообробного комбiнату. Вiйськовим 
трибуналом 12 армiї 5 липня 1942 року засуджений 
до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ОЛIЙНИЧЕНКО Микита Гаврилович, 
1886 р. народження, х. Вiльниця, Глухiвський р-н 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Золоте Первомайської мiськради, 
вибiйник шахти "Карбонiт". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛIЙНИЧЕНКО Мотрона Варфоломiївна, 
1897 р. народження, м. Луганськ, українка, 
неписьменна. Проживала в Луганську, 
домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС 



Назвемо всіх поіменно 
 

 

691

СРСР 16 лютого 1938 року засуджена до 8 р. 
позбавлення волі як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини.  Реабiлiтована 
у 1989 роцi.    

ОЛIЙНИЧЕНКО Олександр Родiонович, 
1902 р. народження, м. Брянка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Брянцi, маркшейдер шахти 
№ 12 "Брянка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ОЛIЙНИЧЕНКО Родiон Тимофiйович, 
1872 р. народження, смт Фрунзе 
Слов'яносербського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Брянка, машинiст 
Криворiзького рудника. Арештований 12 лютого 
1931 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 30 квiтня 1931 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОЛIЙНИЧЕНКО Терентiй Петрович, 1896 
р. народження, с. Весела Гора Слов'яносербського 
р-ну, українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Луганську, комендант гуртожитку 
"М'ясохолодбуду". Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР 2 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОЛIМСЬКИЙ Василь Никифорович, 1886 
р. народження, с. Нова Сотня Острогозького р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Урало-Кавказ 
Краснодонської мiськради, працiвник транспортної 
служби шахти "Урало-Кавказ". Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 5 серпня 1937 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛIФЕР Iван Якович, 1870 р. народження, 
с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Мiстках, селянин-
одноосiбник. Постановою "трiйки" при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 15 березня 1930 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛIФЕР Микола Петрович, 1896 р. 
народження, м. Хмелiв Смiлянського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта вища. 
Проживав у смт Бiловодськ, завiдуючий 
ветеринарною лiкарнею. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ОЛIФЕРУК Андрiй Лукич, 1888 р. 
народження, Польща, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, товарний касир зал.ст. 
Луганськ. Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 
вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ОЛIФЕРУК Марiя Станiславiвна, 1893 р. 
народження, Польща, полька, освiта початкова. 
Проживала в м. Луганську, домогосподарка. 
Арештована 20 жовтня 1937 року як така, що 
допускала антирадянськi вигадки. Рiшення у справi 
немає. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ОЛIФIР Дмитро Iванович, 1907 р. 
народження, смт Градизьк Градизького р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 

Проживав у м. Алчевську, завiдуючий складом 
мiськхарчоторгу. Вiйськовим трибуналом гарнiзону 
м. Алчевська 29 квiтня 1942 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ОЛIФIРЕНКО Карпо Артемович, 1881 р. 
народження, смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiлогорiвцi, колгоспник к-пу "Кооператор". 
Арештований 13 травня 1942 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 29 травня 1942 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу 37 армiї.  Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ОЛIФIРЕНКО (АЛIФIРЕНКО) Микита 
Iванович, 1904 р. народження, с. Єпiфанiвка 
Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Лисичанську, десятник шахти iм. 
ОДПУ. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

ОЛIЯРЧИК Едуард Йосипович, 1899 р. 
народження, м. Варшава, Польща, поляк.Проживав 
у с. Давидо-Микiльське Краснодонського р-ну, 
листоноша. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
19 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛЛЯК Петро Iванович, 1893 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта середня. 
Проживав у м. Харковi, служитель релiгiйного 
культу. Арештований 14 вересня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 10 травня 1944 року справу припинено 
за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ОЛЬДШТЕЙН Фелiкс Михайлович, 1895 р. 
народження, м. Варшава, Польща, єврей, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, перукар-
приватник. Донецьким обласним судом 15 березня 
1939 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ОЛЬСЕВИЧ Євстафiй Устинович, 1898 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у смт Iзварине 
Краснодонської мiськради, крiпильник шахти 
"Iзварине". Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛЬФЕР Федiр Максимович, 1910 р. 
народження, с. Кравченки Великобагачанського р-
ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Попасна, слюсар вагоноремонтного 
з-ду. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 
10 квiтня 1937 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛЬФЕРТ Iван Iсайович, 1892 р. 
народження, с. Водяне Молочанського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Старобiльську, iнструктор 
"Окрмлинтресту". Комісією НКВС і Прокуратури 
СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛЬХОВ Георгiй Олексiйович, 1899 р. 
народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, росiянин, освiта н/середня. 
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Вiйськовослужбовець, санiтар польового 
пересувного госпiталю № 4185. Вiйськовим 
трибуналом 62 армiї 2 листопада 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ОЛЬХОВИЙ Григорiй Михайлович, 1890 р. 
народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiрюковому, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 17 березня 1930 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi. 

ОЛЬХОВИЙ Михайло Іванович, 1909 р. 
народження, с. Первомайськ Сватівського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав за місцем 
народження, селянин-одноосібник. „Трійкою” 
ОДПУ Московської обл., Російська Федерація, 20 
лютого 1933 року засуджений до 2 р. позбавлення 
волі. Реабілітований у 1996 році.    

ОЛЬХОВИЙ Омелян Кузьмич, 1890 р. 
народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у 
Тимоновому, селянин-одноосібник. Постановою 
Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 16 
березня 1930 року висланий за межі України. 
Реабілітований у 1993 році. 

ОЛЬХОВИК Марфа Федорiвна, 1905 р. 
народження, с. Олександрiвка Василькiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в смт Бугаївка Перевальського р-ну, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 25-30 листопада 1944 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1992 роцi.    

ОЛЬХОВОЙ Корнiй Григорович, 1891 р. 
народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Тимоновому, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 
березня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛЬХОВСЬКИЙ Григорiй Самiйлович, 
1895 р. народження, х. Обухов, Камишинський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Сiмейкине Краснодонського р-ну, робiтник зал.ст. 
Сiмейкине. Репресований двiчi. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 25 березня 1933 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 28 липня 1938 
року Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1964 i 1965 роках. 

ОЛЬХОВСЬКИЙ Iван Корнiйович, 1868 р. 
народження, с. Коломийчиха Сватiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у 
Коломийчисi, селянин-одноосiбник. Арештований 
27 липня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛЬХОВСЬКИЙ Михайло Вацлавович, 
1873 р. народження, м. Краснодар, Росiйська 
Федерацiя, поляк, освiта середня. Проживав у м. 
Красний Луч, заступник головного бухгалтера 
шахти № 21. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 

29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛЬХОВСЬКИЙ Тимофiй Миколайович, 
1904 р. народження, с. Зарiччя Проскурiвського р-
ну Кам'янець-Подiльської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Шахове Троїцького р-ну, 
тракторист Тимонiвської МТС. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 16 сiчня 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ОЛЬШАНСЬКИЙ Олександр Маркович, 
1892 р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мiусинську, робiтник Штердресу. Арештований 28 
лютого 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 8 березня 1933 року 
виправданий Краснолуцьким народним судом. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ОЛЬШАНСЬКИЙ Петро Iванович, 1913 р. 
народження, м. Таганрог Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у смт Верхнiй Нагольчик 
Антрацитiвської мiськради, iнженер на будiвництвi 
Алчевського млина. Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 2 лютого 1946 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

ОЛЬШАНСЬКИЙ Якiв Григорович, 1900 
р. народження, м. Марiуполь Донецької обл., єврей, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Луганську, завiдуючий сектором 
облiку мiськпарткому. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 7 квiтня 1939 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 17 березня 
1940 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР вирок скасовано, справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1940 роцi.    

ОЛЬШЕВСЬКИЙ Годомiн (Годельмiн) 
Станiславович, 1912 р. народження, Бiлорусь, 
поляк, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
електрик мiськкомунгоспу. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 19 лютого 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛЬШЕВСЬКИЙ Олександр Михайлович, 
1897 р. народження, с. Текуча Ладижинського р-ну 
Київської обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, вахтер з-ду iм. 
Пархоменка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 12 серпня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОЛЬШЕВСЬКИЙ Роман Калiксович, 1892 
р. народження, с. Шляхова Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Михайлюки Новоайдарського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Ворошилова. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЛЯНIН Iван Iванович, 1885 р. 
народження, с. Тарнорудка Волочиського р-ну 
Кам'янець-Подiльської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Донцiвка 
Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу 
"Бiльшовик". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.    
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ОЛЯНIНА Катерина Францiвна, 1884 р. 
народження, с. Тарнорудка Волочиського р-ну  
Кам'янець-Подiльської обл., полька, неписьменна. 
Проживала у с. Донцiвка Новопсковського р-ну, 
колгоспниця к-пу "Бiльшовик". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджена до розстрiлу.   Реабiлiтована у 1988 роцi.    

ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ Андрiй Матвiйович, 
1886 р. народження, с. Дубовi Гряди 
Сахновщинського р-ну Харкiвської обл., українець, 
неписьменний. Проживав у м. Перевальську, кучер 
шахти № 2-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 13 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ Якiв Васильович, 1874 
р. народження, с. Миколаївка Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Миколаївцi, не працював. 
Арештований 24 лютого 1942 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 8 квiтня 1943 
року виправданий Вiйськовим трибуналом 3 армiї. 
Реабiлiтований у 1943 роцi.    

ОМЕЛЬЧЕНКО Андрiй Савелiйович 
(Савич), 1870 (1872) р. народження, с. Бурчак-
Михайлiвка Станично-Луганського р-ну, росіянин, 
освіта початкова. Проживав у с. Єлизаветiвка 
Антрацитiвського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ 
вiд 18 сiчня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОМЕЛЬЧЕНКО Iван Карпович, 1888 р. 
народження, с. Райгородка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Райгородцi, колгоспник к-пу "Нове село". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

ОМЕЛЬЧЕНКО Iван Кирилович, 1891 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. 
Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
заступник начальника 10-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-
Донецької залiзницi. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОМЕЛЬЧЕНКО Iван Панасович, 1885 р. 
народження, с. Бурчак-Михайлiвка Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, iнспектор вiддiлу кадрiв 
з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 13 жовтня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ОМЕЛЬЧЕНКО Марiя Пантелiївна, 1921 р. 
народження, с. Дмитрiвка Снiжнянського р-ну 
Донецької обл., українка, освiта середня. 
Проживала в м. Красний Луч, фельдшер мiської 
лiкарнi. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 10 червня 1947 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1956 роцi.    

ОМЕЛЬЧЕНКО Микола Олександрович, 
1909 р. народження, м. Красний Луч, українець, 
освiта н/середня. Проживав у Красному Лучi, 
електромонтер шахти № 16-бiс. Репресований двiчi. 
Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 24 

лютого 1934 року висланий на 3 р. за межi України. 
27 вересня 1938 року "трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. засуджений до розстрiлу. 
Страчений 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1959 i 1989 роках. 

ОМЕЛЬЧЕНКО Михайло Олександрович, 
1903 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, дiловод-скарбник 436 
окремого винищувального протитанкового 
дивiзiону. Вiйськовим трибуналом 99 стрiлецької 
дивiзiї 10 липня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ОМЕЛЬЧЕНКО Пантелiй Васильович, 
1892 р. народження, с. Дмитрiвка Снiжнянського р-
ну Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, тесляр шахти № 17. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ОМЕЛЬЧЕНКО Федот Якимович, 1881 р. 
народження, смт Маркiвка, українець, 
неписьменний. 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. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОМЕЛЯНЕНКО Анатолiй Васильович, 
1913 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта н/вища. Проживав у м. 
Красний Луч, iнспектор мiськвно. Арештований 3 
червня 1934 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 15 жовтня 1934 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОМЕЛЯНЕНКО Василь Самiйлович, 1883 
р. народження, с-ще Ковпакове Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Iванiвка Антрацитiвського р-ну, статистик 
динамiтного з-ду. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 5 березня 1931 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ОМЕЛЯНЕНКО Микола Кирилович, 1904 
р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Штерiвка Краснолуцької мiськради, складач поїздiв 
зал.ст. Штерiвка. Арештований 24 квiтня 1938 року 
за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 16 грудня 1938 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОМЕЛЯНЕНКО Савелiй Олексiйович, 
1888 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, машинiст водокачки зал.ст. Красний 
Луч. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 31 березня 1945 року засуджений 
до 15 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

ОНДРIНА Анастасiя Григорiвна, 1924 р. 
народження, с. Митрофанiвка Дуванського р-ну 
Башкирської АРСР, Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, 
облiковець контори змiшторгу. Вiйськовим 
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трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 28 травня 
1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ОНЕГIН Олександр Васильович, 1908 р. 
народження, Донецька обл., нiмець, освiта вища. 
Проживав у смт Гiрне Краснодонської мiськради, 
механiк шахти № 3-3-бiс. Арештований 14 сiчня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 
1995 роцi.    

ОНЕШКО Влас Iванович, 1902 р. 
народження, с. Пантюхине Новопсковського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у 
Пантюхиному, колгоспник к-пу iм. Сталiна. 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 8 
сiчня 1948 року засуджений до 25 р. позбавлення 
волi. Та вже за кілька днів, 28 сiчня того ж 1948 
року, Вiйськовим трибуналом Київського 
вiйськового округу мiру покарання знижено до 10 
р. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ОНИЩЕНКО Андрiй Андрiйович, 1907 р. 
народження, с. Булавинiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Булавинiвцi, швець-кустар. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 10 листопада 1943 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОНИЩЕНКО Василь Пилипович, 1905 р. 
народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у Пiсках, секретар сiльради. 
Арештований 3 березня 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 травня 
1935 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1935 роцi.    

ОНИЩЕНКО Володимир Федорович, 1915 
р. народження, м. Брянка, українець, освiта 
середня. Проживав у Брянцi, робiтник. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС м. Кагул, Молдова, 31 
серпня 1945 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОНИЩЕНКО Єгор Федотович, 1899 р. 
народження, с. Тецьке Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, вантажник коксохiмзаводу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

ОНИЩЕНКО Iван Федосiйович, 1907 р. 
народження, с. Тецьке Старобiльського р-ну, 
українець, освiта вища. Вiйськовослужбовець, 
перекладач штабу 1151 стрiлецького полку. 
Вiйськовим трибуналом 343 стрiлецької дивiзiї 24 
березня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ОНИЩЕНКО Iван Якович, 1905 р. 
народження, с. Чорнотичi Сосницького р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова.  
Член ВКП(б) у 1932-1938 рр. Проживав у м. 
Брянка, десятник шахти № 12. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 26 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОНИЩЕНКО Микита Омелянович, 1911 р. 
народження, с. Тецьке Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Ящикове Перевальського р-ну, прибиральник 
породи шахти № 9. Донецьким обласним судом 29 
липня 1938 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ОНИЩЕНКО Микола Вiкторович, 1912 р. 
народження, с. Новоiванiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м. Гiрське 
Первомайської мiськради, диспетчер шахти № 1-2 
"Гiрська". Арештований 5 липня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 4 квiтня 1939 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОНИЩЕНКО Павло Матвiйович, 1891 р. 
народження, с. Потоки Кременчуцького р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Алчевську, завiдуючий вiддiлом 
постачання тресту "Ворошиловськбуд". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ОНИЩЕНКО Петро Дмитрович, 1911 р. 
народження, м. Алчевськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 29 
окремої залiзничної бригади. Вiйськовим 
трибуналом 34 району авiацiйного базування 11 
лютого 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ОНИЩЕНКО Пилип Васильович, 1912 р. 
народження, с. Тецьке Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
робiтник шахти № 6 "Краснопiлля". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 
роцi.    

ОНИЩЕНКО Прокiп Якович, 1901 р. 
народження, Днiпропетровська обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Брянка, 
крiпильник шахти № 1-бiс. Арештований 25 липня 
1938 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 17 лютого 1939 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОНИЩЕНКО Степан Григорович, 1880 р. 
народження, смт Маркiвка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Маркiвцi, коваль-
приватник. Арештований 10 листопада 1930 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 26 листопада 1930 
року справу припинено за недоведеністю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений.  
Реабiлiтований у 1998 роцi.    

ОНИЩЕНКО Тимофiй Iванович, 1869 р. 
народження, с. Тецьке Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, сторож магазину. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ОНИЩЕНКО Федiр Iванович, 1899 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
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українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, вибiйник шахти iм. ОДПУ. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

ОНОЙКО Григорiй Григорович, 1906 р. 
народження, с. Майорiвка Новобузького р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Первомайську, десятник шахти № 4-
5 "Сокологорiвка". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

ОНОПКIНА Марфа Кирилiвна, 1889 р. 
народження, с. Коломийчиха Сватiвського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в Коломийчисi, 
селянка-одноосiбниця. Донецьким обласним судом 
17 червня 1936 року засуджена до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.    

ОНОПКО Якiв Якович, 1905 р. народження, 
Донецька обл., українець, освiта вища.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, 
дослiдник металографiчної лабораторiї з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 18 жовтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 25 
сiчня 1939 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ОНОПРIЄНКО Андрiян Андрiйович, 1895 
р. народження, смт Маркiвка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Маркiвцi, селянин-
одноосiбник. Арештований 30 квiтня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 червня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ОНОПРIЄНКО Степан Андрiйович, 1888 р. 
народження, смт Маркiвка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Маркiвцi, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 квiтня 1933 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ОНОПРIЄНКО Феодосiй Прокопович, 1904 
р. народження, смт Маркiвка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Маркiвцi, селянин-
одноосiбник. Донецьким обласним судом 3 квiтня 
1935 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ОНОПРIЄНКО Феодосiй Юхимович, 1899 
р. народження, смт Маркiвка, українець, освiта 
початкова. Проживав у Маркiвцi, сторож 
зернорадгоспу "Старобiльський". Арештований 30 
грудня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 23 сiчня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ОНУФРIЄВ Михайло Улянович, 1913 р. 
народження, х. Зелена Березiвка, Любарський р-н 
Житомирської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Тошкiвка Первомайської 
мiськради, не працював. Вiйськовим трибуналом 
261 стрiлецької дивiзiї 22 сiчня 1942 року 

засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 30 сiчня 
1942 року. Реабiлiтований у 1998 роцi.    

ОНУФРIЄНКО Iван Степанович, 1895 р. 
народження, с. Шовкова Протока Лутугинського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Шовковiй Протоцi, столяр радгоспу iм. ХVI 
партз'їзду. Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу 25 квiтня 1938 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 
роцi.       

ОНУФРIЮК Михайло Миколайович, 1895 
р. народження, Бiлорусь, бiлорус, освiта середня. 
Проживав у м. Антрацитi, головний бухгалтер 
шахти № 15. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ОПЕКУХА Iван Митрофанович, 1928 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Лисичанську, токар 
склозаводу "Пролетар". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 жовтня 1943 року засуджений до 3 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ОПОЛОНИК Олександр Михайлович, 1879 
(1880) р. народження, смт Комишуваха 
Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Комишувасi, начальник зал.ст. 
Комишуваха. Арештований 19 лютого 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 травня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ОПОЛОНIН Iван Денисович, 1903 р. 
народження, с. Катеринiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Первомайську, майстер шахти iм. Менжинського. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 
1939 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

ОПОЛОНIН Микола Єгорович, 1920 р. 
народження, м. Гiрське Первомайської мiськради, 
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, 
командир вiддiлення 17 окремої лижної бригади. 
Вiйськовим трибуналом 21 запасної стрiлецької 
бригади 14 листопада 1942 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ОПОЛЬСЬКИЙ Григорiй (Георгiй) 
Олександрович, 1907 р. народження, Польща, 
бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. 
Краснодонi, iнженер транспортного цеху тресту 
"Краснодонвугiлля". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ОПРЕНКО Iван Миколайович, 1905 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, завгосп з-ду iм. 
20-рiччя Жовтня. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 8 липня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ОПРИШКО Захар Iванович, 1900 р. 
народження, с. Мар'ївка Свердловської мiськради, 
українець. Проживав у м. Ровеньки, кочегар шахти 
№ 2-3 iм. Дзержинського. Спецколегiєю 
Донецького обласного суду 28 грудня 1934 року 
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засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОРАЧЕВСЬКИЙ Рейнгольд Михайлович, 
1905 р. народження, с. Тартачок Мархлевського р-
ну Київської обл., нiмець. Проживав у с. Лизине 
Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу "Рада". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ОРБIДАН Сидiр Домiнiкович, 1903 р. 
народження, Бiлорусь, латиш, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду iм. 
Жовтневої революцiї. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 14 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ОРДА Марiя Федотiвна, 1909 р. народження, 
смт Слов'яносербськ, українка, освiта початкова. 
Проживала в м. Стахановi, прибиральниця шахти 
№ 2-5 "Кам'янка". Арештована 30 вересня 1937 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 
сiчня 1939 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ОРДА Никифор Федотович, 1914 р. 
народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, коногон 
шахти № 2-5 "Кам'янка". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОРДА Пилип Пантелiйович, 1876 р. 
народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Слов'яносербську, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 травня 1931 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ОРДЕНКО Павло Федорович, 1908 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 5 
жовтня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОРДИНСЬКИЙ Стах Антонович, 1914 р. 
народження, с. Чернiвцi Чернiвецького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м. Лисичанську, робiтник з-ду "Донсода". 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1965 роцi.    

ОРЕЛ Єфросинiя Антонiвна, 1897 р. 
народження, с. Серебрянка Попаснянського р-ну 
(згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Серебрянцi, колгоспниця к-пу iм. Куйбишева. 
Арештована 4 липня 1942 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 
була етапована углиб країни, де пiзнiше не 
виявлена. 19 вересня 1950 року справу припинено 
за малозначнiстю. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ОРЕЛ Петро Михайлович, 1900 р. 
народження, м. Барвiнкове Харкiвської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Красний Луч, слюсар-електрик Краснолуцької 

будконтори. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 13 червня 1942 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОРЕШИНА (ОРИШИНА) Зiнаїда 
Олександрiвна, вона ж НЕЧАЄВА Полiна 
Антипiвна, 1923 р. народження, с. Нижньотепле 
Станично-Луганського р-ну, росiянка, освiта 
середня. Проживала в м. Луганську, медсестра 
школи вiйськових пiлотiв. Арештована 15 лютого 
1942 року за звинуваченням у зв'язках з агентурою 
нiмецької розвiдки. 24 березня 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ОРЄХОВ Дем'ян Панасович, 1885 р. 
народження, смт Чертково Чертковського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
вантажник хлiбозаводу. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ОРЄХОВ-БОРОДIН Iван Iларiонович, 1905 
р. народження, ст-ця Тацинська Тацинського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
черговий по зал.ст. Iрмине. Судовою „трійкою” при 
Колегiї ДПУ УРСР 22 сiчня 1933 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОРЄХОВ Iван Терентiйович, 1905 р. 
народження, с. Митяєвка Давидовського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве 
Краснолуцької мiськради, не працював. 
Арештований 13 лютого 1942 року за 
звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької 
розвiдки. У зв'язку з воєнним станом був 
етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 
31 березня 1948 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ОРЄХОВ Iван Якович, 1907 р. народження, 
м. Ставрополь, Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м. Луганську, секретар вузлового 
парткому зал.ст. Луганськ. Репресований двiчi. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 9 березня 1939 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Постановою Особливої наради 
при МДБ СРСР вiд 12 листопада 1949 року 
висланий на поселення у Красноярський край. 
Реабiлiтований в обох справах у 1956 роцi.    

ОРЄХОВ Роман Пилипович, 1897 р. 
народження, х. Забулдигiн, Глубокинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
крiпильник шахти № 1-5-бiс. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ОРЄХОВА Вiра Леонтiївна, 1890 р. 
народження, с. Климентове Володимир-
Волинського р-ну Волинської обл., нiмкеня, освiта 
початкова. Проживала в м. Луганську, не 
працювала. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
15 лютого 1946 року засуджена до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1994 роцi.    
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ОРЄШКIН Микола Григорович, 1911 р. 
народження, м. Iнсар Мордовської АРСР, Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. 
Луганську, начальник технiчного вiддiлу 
Луганського радiокомiтету. Арештований 12 квiтня 
1943 року за звинуваченням у причетностi до 
агентури нiмецької розвiдки. 1 жовтня 1943 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОРЖЕЛЬСЬКИЙ Iван Павлович, 1884 р. 
народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у м. 
Лисичанську, конюх шахти iм. Мельникова. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

ОРЗОВ Федiр Iванович, 1882 р. народження, 
м. Луганськ, росiянин, освiта початкова. Проживав 
у Луганську, ливарник з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. Арештований 18 жовтня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 
з воєнним станом був етапований углиб країни. 
Справу припинено за смертю, що сталася 30 квiтня 
1942 року.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ОРИДОРОГА Василь Демидович, 1906 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець. Проживав у Варварiвцi, тесляр к-пу iм. 
Будьонного. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
25 вересня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОРИДОРОГА Данило Петрович, 1903 р. 
народження, с. Нижньопокровка Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижньопокровцi, колгоспник к-пу iм. Куйбишева. 
26 червня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОРИДОРОГА Михайло Демидович, 1896 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, конюх "Iндустрбуду".  "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 2 грудня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ОРИДОРОГА Оврам Iванович, 1871 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець. Проживав у м. Рубiжне, сторож 
Кремiнського лiсництва. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 серпня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОРИДОРОГА Савелiй Iванович, 1885 р. 
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Рубiжне, сторож контори змiшторгу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОРИНИЧ Микола Сергiйович, 1920 р. 
народження, с. Уразово Уразовського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
1168 стрiлецького полку. До призову проживав у м. 

Лисичанську. Вiйськовим трибуналом 346 
стрiлецької дивiзiї 22 квiтня 1943 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1997 
роцi.    

ОРИНИЧ Федiр Васильович, 1892 р. 
народження, с. Горошине Оболонського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта вища. Проживав 
у м. Попасна, агроном к-пу "Прогрес". Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

ОРИЧЕВСЬКИЙ (ОРАЧЕВСЬКИЙ) Iван 
Михайлович, 1909 р. народження, к. Язовець 
Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с. Курячiвка Маркiвського 
р-ну, конюх сiльської школи. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 28 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОРIХIВСЬКИЙ Адольф Йосипович, 1878 р. 
народження, с. Брачки Житомирського р-ну 
Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у с. 
Пiски Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу 
"Культура". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОРIХIВСЬКИЙ Йосип Адольфович, 1909 р. 
народження, с. Брачки Житомирського р-ну 
Київської обл., поляк. Проживав у с. Пiски 
Новопсковського р-ну, робiтник МТС. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ОРIХОВ Василь Володимирович, 1899 р. 
народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 6 окремого 
лiнiйного батальйону зв'язку. Арештований 13 
лютого 1943 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 15 березня 1943 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом 28 армiї. 
Реабiлiтований у 1943 роцi.   

ОРIШИЧ Петро Касянович, 1900 р. 
народження, с. Лучин Корнинського р-ну 
Житомирської обл., українець, освiта вища. 
Проживав у м. Лисичанську, механiк з-ду 
"Донсода". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
22 квiтня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ОРЛИК Митрофан Федорович, 1883 р. 
народження, с. Ладижин Тростянецького р-ну 
Вiнницької обл., українець. Проживав у м. 
Луганську, заступник бухгалтера мiськвiддiлу 
зв'язку. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОРЛИК Омелян Фотiйович, 1909 р. 
народження, с. Ладижин Тростянецького р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Станично-Луганське, касир 
райвiддiлу зв'язку. Особливою "трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 8 жовтня 
1938 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.    
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ОРЛОВ Володимир Михайлович, 1911 р. 
народження, с. Каменка Бузулуцького р-ну 
Чкаловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м. Луганську, студент 
Луганського педагогiчного iнституту. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 8-10 
березня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОРЛОВ Гнат Iванович, 1916 р. народження, 
с. Кошелiвка Троїцького р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Кошелiвцi, колгоспник к-пу 
iм. Шевченка. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 квiтня 1944 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ОРЛОВ Єлисей Семенович, 1892 р. 
народження, с. Нижня Гарасимiвка 
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, 
коваль зал.ст. Родакове. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 10 сiчня 1941 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ОРЛОВ Iван Андрiйович, 1884 р. 
народження, с. Александровка Острозького р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
майстер транспортного цеху з-ду iм. Жовтневої 
революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.  
23 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ОРЛОВ Iван Васильович, 1907 р. 
народження, х. Подпешенський, Клєтський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. 
Вахрушеве Краснолуцької мiськради, кучер шахти 
№ 7-8. Арештований 4 лютого 1935 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 1 квiтня 1935 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОРЛОВ Iван Григорович, 1907 р. 
народження, х. Калмиков, Верхньодонськой р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
вантажник Красноярського пiщаного кар'єру. 
Арештований 5 вересня 1933 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 25 жовтня 1933 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ОРЛОВ Iван Михайлович, 1897 р. 
народження, с. Нижньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освіта початкова. 
Проживав у Нижньотеплому, працiвник 
конезаводу. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР по Донецькiй обл. 27 сiчня 1931 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ОРЛОВ Iлля Семенович, 1905 р. 
народження, с. Єфремово Мосальського р-ну 
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Краснодон 

Краснодонської мiськради, кустар. Арештований 8 
березня 1943 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 3 березня 1944 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОРЛОВ Костянтин Iванович, 1891 р. 
народження, с. Аношкине Троїцького р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав в 
Аношкиному, колгоспник к-пу iм. Паризької 
комуни. 30 травня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськової частини 1080 засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ОРЛОВ Леонiд Iванович, 1913 р. 
народження, м. Таганрог Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Лисичанську, не працював. 
Арештований 29 квiтня 1937 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 вересня 
1938 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОРЛОВ Микола Йосипович, 1899 р. 
народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Райгородцi, 
голова сiльпо. Арештований 12 березня 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.    

ОРЛОВ Митрофан Орефiйович, 1888 р. 
народження, м. Стаханов, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м. Красний Луч, начальник дiльницi 
Хрустальненського рудоуправлiння. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 20 лютого 1934 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ОРЛОВ Михайло Iванович, 1877 р. 
народження, с. Нижньотепле Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, тесляр бондарної 
майстернi з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Репресований двiчi. Арештований 9 грудня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 
березня 1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 i 1988 роках.   

ОРЛОВ Михайло Iванович, 1908 р. 
народження, с. Творожково Рославльського р-ну 
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
дiльничний мiлiцiонер. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 15 липня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ОРЛОВ Михайло Петрович, 1889 р. 
народження, м. Новочеркаськ Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Красний Луч, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 13 сiчня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОРЛОВ Олексiй Iванович, 1897 р. 
народження, с. Красниково Болховського р-ну 
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Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
референт вiддiлу кадрiв тресту "Краснодонвугiлля". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 23 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ОРЛОВ Олексiй Якович, 1891 р. 
народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Райгородцi, 
ветсанiтар к-пу iм. Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ОРЛОВ Петро Григорович, 1909 р. 
народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Райгородцi, 
колгоспник к-пу iм. Сталiна. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 
26 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ОРЛОВ Роман Iванович, 1887 р. 
народження, х. Ломовка, Фатезький р-н Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Антрацитi, сторож 
радгоспу шахти № 8-5. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОРЛОВ Семен Григорович, 1894 р. 
народження, х. Калмиков, Верхньодонськой р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
вантажник Красноярського пiщаного кар'єру. 
Арештований 5 вересня 1933 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 17 лютого 1934 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1934 роцi.    

ОРЛОВ Сергiй Олексiйович, 1890 р. 
народження, с. Семеновка Алексiнського р-ну 
Тульської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. 
Проживав у м. Луганську, перекладач Центральної 
мiської бiблiотеки. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ОРЛОВ Федiр Лаврентiйович, 1890 р. 
народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну, 
росіянин, освiта початкова. Проживав у Райгородцi, 
селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 22 сiчня 1933 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ОРЛОВА Варвара Михайлiвна, 1892 р. 
народження, м. Стаханов, українка, освiта 
початкова. Проживала в Стахановi, 
домогосподарка. 25 листопада 1941 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу вiйськової частини 1080 засуджена до 
розстрiлу. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ОРЛОВА Олена Iванiвна, 1895 р. 
народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського р-
ну, українка, освiта початкова. Проживала в м. 
Кiровську, не працювала. Вiйськовим трибуналом 
32 району авiацiйного базування 10 червня 1942 
року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1992 
роцi.    

ОРЛОВА Феодосiя Микитiвна, 1917 р. 
народження, с. Грушi Зимняцького р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в с. Нижня 
Гарасимiвка Краснодонського р-ну, 
домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 9 жовтня 1943 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1972 роцi.    

ОРЛОВСЬКА Клавдiя Герасимiвна, 1905 р. 
народження, с. Городецьке Колпнянського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м. Перевальську, 
статистик техвiддiлу тресту "Ворошиловвугiлля". 
Арештована 30 грудня 1941 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 29 квiтня 1942 року 
виправдана Вiйськовим трибуналом Алчевського 
гарнiзону.  Реабiлiтована у 1942 роцi.    

ОРЛОВСЬКА Софiя Йосипiвна, 1884 р. 
народження, Польща, полька, освiта вища. 
Проживала в м. Луганську, iнженер-конструктор з-
ду iм. Жовтневої революцiї. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 19 листопада 1937 року засуджена 
до розстрiлу. Реабiлiтована у 1963 роцi.    

ОРЛОВСЬКИЙ Болеслав Антонович, 1889 
р. народження, с. Краснопiлля Краснопiльського р-
ну Вiнницької обл., поляк. Проживав у м. Сватове, 
головний бухгалтер артiлi iнвалiдiв "Червоний 
Жовтень". Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОРЛОВСЬКИЙ Евальд Августович, 1902 р. 
народження, с. Мойсiївка Ємiльчинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Тепле Станично-Луганського р-ну, колгоспник 
к-пу iм. Литвинова. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОРЛОВСЬКИЙ Казимир Станiславович, 
1894 р. народження, Польща, поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Войтове Станично-
Луганського р-ну, механiк радгоспу iм. 
Челюскiнцiв. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОРЛОВСЬКИЙ Петро Михайлович, вiн же 
ЖУКОВИЧ Михайло Григорович, 1899 р. 
народження, Львiвська обл., українець, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у м. Перевальську, наваловiдбiйник шахти № 3. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 вересня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 вересня 1937 року. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

ОРЛОВСЬКИЙ-СТАЛЯ Станiслав 
Антонович, 1902 р. народження, Польща, поляк, 
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, 
десятник шахти "Червоний Жовтень". Донецьким 
обласним судом 14 квiтня 1937 року засуджений до 
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ОРЛОВСЬКИЙ Фрiдрiх Августович, 1908 
р. народження, с. Вишкiвка Новоград-Волинського 
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Станично-Луганське, коваль к-пу 
iм. Литвинова. Особливою нарадою при НКВС 
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СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1969 роцi.    

ОРСИК Павло Фелiксович, 1891 р. 
народження, с. Семеновка, Гродненська обл., 
Бiлорусь, поляк, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, ливарник з-ду № 19 iм. Косiора. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОРТЛIБ Артур Данилович, 1905 р. 
народження, к. Солодирi Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, неписьменний. Проживав у 
с. Новознам'янка Троїцького р-ну, пастух к-пу 
"Маяк". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ОРТЛIБ Ернст Вiльгельмович, 1874 р. 
народження, к. Лiзаветпiль Новоград-Волинського 
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у кол.с. Табаївка Новоолександрiвської 
сiльради Троїцького р-ну, пасiчник к-пу 
"Хлiбороб". Донецьким обласним судом 6 березня 
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ОРТЛIБ Зефрiн Данилович, 1893 р. 
народження, к. Найдорф Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Чорнявка Троїцького р-ну, тесляр к-пу "Маяк". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ОРТЛIБ Йонатан Давидович, 1890 р. 
народження, к. Нова Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Танюшiвка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу 
iм. 8 Березня. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ОРТЛIБ Натан Данилович, 1904 р. 
народження, к. Нова Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. 
Новознам'янка Троїцького р-ну, тесляр к-пу 
"Маяк". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОРТЛIБ Самiйло Самiйлович, 1899 (1898) 
р. народження, с. Глушки Володарського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Iллiнка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу 
"Шлях до соцiалiзму". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ОРФАНIДI (ОРФАНІНІС) Стiлiон 
Кузьмич, 1890 р. народження, Туреччина, грек, 
освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, 
уповноважений по заготiвлi вугiлля вiд 
"Мiськпалива" м. Нальчика Кабардино-Балкарської 
АРСР, Російська Федерація. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 11 березня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ОСАДЧА Олена Леонтiївна, 1899 р. 
народження, с. Калинове, Київська обл., українка, 
освiта вища. Проживала в м. Луганську, викладач 
української мови педагогiчного iнституту. 

Арештована 27 лютого 1943 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 10 липня 1943 року 
справу припинено за смертю пiдслiдної.  
Реабiлiтована у 1995 роцi.    

ОСАДЧИЙ Андрiй Iларiонович, 1895 р. 
народження, с. Куземiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Куземiвцi, 
вагар зал.ст. Куземiвка. Арештований 18 сiчня 1938 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 
серпня 1938 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОСАДЧИЙ Iван Данилович, 1902 р. 
народження, с. Великий Бобрик Краснопiльського 
р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Перевальську, котельник шахти iм. 
Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 5 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ОСАДЧИЙ Iван Петрович, 1894 р. 
народження, с. Морозiвка Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Морозiвцi, 
пресувальник млина. Луганським обласним судом 4 
квiтня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ОСАДЧИЙ Йосип Михайлович, 1886 р. 
народження, с. Драбiв Драбiвського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Шахове Троїцького р-ну, садiвник 
радгоспу "Привiлля". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 3 вересня 1944 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОСАДЧИЙ Сергiй Макарович, 1888 р. 
народження, с. Калинiвка Ротмiстрiвського р-ну 
Київської обл., українець, освiта н/вища. Проживав 
у м. Луганську, викладач жiночого ремiсничого 
училища. Постановою Вiйськового трибуналу 
вiйськ НКВС Луганської обл. вiд 2 березня 1945 
року визнаний небезпечним елементом i висланий 
за межi України.  Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ОСАДЧИЙ Сергiй Патрикiйович, 1882 р. 
народження, с. Хлоп'яниця Сосницького р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м. Луганську, майстер 
мiськелектромережi. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 29 березня 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОСАДЧИЙ Тарас Леонтiйович, 1899 р. 
народження, Балтський р-н Одеської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Алчевську, помiчник комiрника магазину з-ду iм. 
Ворошилова. Арештований 8 серпня 1938 року за 
звинуваченням у шкiдництвi i антирадянськiй 
агiтацiї. 13 грудня 1939 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОСАДЧУК Василь Феоктистович, 1901 р. 
народження, с. Лобочiв Володарського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Петровське Краснолуцької 
мiськради, пакувальник цеху № 1 з-ду № 59. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
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року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

ОСАУЛЕНКО Андрiй Федотович, 1902 р. 
народження, с. Михайлове Iзюмського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав на кол.х. Бретчино Воєводської сiльради 
Троїцького р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 29 
квiтня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОСАУЛЕНКО Вiктор Федотович, 1909 р. 
народження, с. Воєводське Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Троїцьке, тесляр маслосирзаводу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 28 лютого 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ОСАУЛЕНКО Петро Дем'янович, 1909 р. 
народження, с. Воєводське Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Троїцьке, робiтник 9-ї буддiльницi залiзничної 
магiстралi Москва-Донбас. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 лютого 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ОСАЦЬКИЙ Гарасим Iллiч, 1896 р. 
народження, с. Новоганнiвка Краснодонського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Вахрушеве Краснолуцької мiськради, десятник 
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.    

ОСАЦЬКИЙ Iван Якович, 1878 р. 
народження, с. Iвановка Таганрозького р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с. Новоганнiвка 
Краснодонського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Арештований 31 сiчня 1930 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 2 квiтня 1930 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

ОСВАЛЬД Микола Лук'янович, 1914 р. 
народження, с. Кам'яний Майдан Новоград-
Волинського р-ну Київської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у с. Павлiвка 
Бiлокуракинського р-ну, рахiвник Павлiвської 
МТС. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1969 роцi.    

ОСВАЛЬД Олександр Петрович, 1925 р. 
народження, с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий окремої зенiтно-кулеметної роти. 
Вiйськовим трибуналом 228 стрiлецької дивiзiї 19 
вересня 1944 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОСВАЛЬД Петро Iванович, 1897 р. 
народження, Польща, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с. Киянове Троїцького р-ну, механiк 
радгоспу "Привiлля". Арештований 15 жовтня 1935 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 
квiтня 1936 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ОСЕЙКО Петро Антонович, 1895 р. 
народження, с. Красавичi Городищенського р-ну 
Мiнської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м. Кiровську, слюсар шахти № 22. 
Арештований 8 травня 1942 року за звинуваченням 
в антирадянськiй дiяльностi. У зв'язку з воєнним 
станом був етапований углиб країни, де пiзнiше не 
виявлений. 31 березня 1948 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ОСЕЛЕДЬКО Iван Сергiйович, 1868 р. 
народження, с. Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав в Олексiївцi, 
селянин-одноосiбник. 29 березня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу вiйськової частини 1080 засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ОСЕЛЕДЬКО Онисим Миколайович, 1907 
р. народження, с. Панькiвка Бiлокуракинського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Лисичанську, машинiст врубмашини шахти iм. 
ОДПУ. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

ОСЕНЮК (ОСЕПЮК) Iван Омелянович, 
1901 р. народження, с. Криворудка Антонинського 
р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Лимарiвка Бiловодського р-ну, 
коваль к-пу "Авангард". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОСИКА Данило Васильович, 1896 р. 
народження, с. Картушине Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Вахрушеве Краснолуцької мiськради, робiтник 
шахти № 7-8. Арештований 2 сiчня 1934 року за 
пiдозрою у приналежностi до контрреволюцiйної 
органiзацiї. 3 сiчня 1934 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОСИКА Леонтiй Андрiйович, 1918 р. 
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Перевальську, електрослюсар шахти iм. Сталiна. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

ОСИКА Митрофан Дмитрович, 1900 р. 
народження, с. Ясинiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Ясинiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Чкалова. Арештований 20 
квiтня 1943 року за звинуваченням у приналежностi 
до контрреволюцiйної органiзацiї. 15 квiтня 1944 
року справу припинено за смертю пiдслiдного.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ОСИКА Павло Денисович, 1917 р. 
народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта середня.  На час арешту член 
ВКП(б). Вiйськовослужбовець, слiдчий Особливого 
вiддiлу НКВС Пiвденно-Захiдного фронту. 
Арештований 21 сiчня 1942 року за звинуваченням 
у причетностi до агентури нiмецької розвiдки. 27 
березня 1942 року справу припинено за 
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недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОСИКА Петро Антонович, 1921 р. 
народження, с. Омелькове Старобiльського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав в 
Омельковому, секретар сiльради. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 31 
серпня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОСИКА Степан Олександрович, 1890 р. 
народження, Пулинський р-н Київської обл., 
українець, неписьменний. Проживав у с. Городище 
Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу iм. Шевченка. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ОСИКА Федiр Антонович, 1912 р. 
народження, с. Омелькове Старобiльського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м. 
Краснодонi, заготiвельник райспоживспiлки. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 16 жовтня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОСИПЕНКО Антонiна Iллiвна, 1914 р. 
народження, м. Дебальцеве Донецької обл., 
росiянка, освiта початкова. Проживала в м. 
Перевальську, робiтниця шахти № 4. Арештована 
21 жовтня 1937 року як дружина репресованого. 
Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ОСИПЕНКО Iван Тихонович, 1912 р. 
народження, с. Нижньобараникiвка Бiловодського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Перевальську, десятник шахти № 3. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 1 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 16 листопада 
1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОСИПЕНКО Кiндрат Iванович, 1880 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Рубiжне, комендант 
хiмiко-технологiчного iнституту. Арештований 26 
серпня 1931 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
25 листопада 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.    

ОСИПЕНКО Олексiй Павлович, 1913 р. 
народження, м. Попасна, росiянин, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий роти 
зв'язку. Вiйськовим трибуналом Чорноморського 
Флоту 14 жовтня 1936 року засуджений до 4 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ОСИПЕНКО Терентiй Миронович, 1875 р. 
народження, м. Кремiнна, українець, 
неписьменний. Проживав у Кремiннiй, не 
працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 
вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОСИПОВ Василь Якович, 1911 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, командир взводу 
70 запасного стрiлецького полку 45 запасної 
стрiлецької бригади. Арештований 4 грудня 1941 
року за звинуваченням у причетностi до агентури 
нiмецької розвiдки. 3 лютого 1942 року справу 

припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ОСИПОВ Гнат Лаврентiйович, 1888 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду iм. Артема. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОСИПОВ Григорiй Михайлович, 1882 р. 
народження, м. Каменськ-Шахтинський 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, 
бухгалтер-контролер тресту "Лисичанськвугiлля". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

ОСИПОВА Євлампiя Iванiвна, 1910 р. 
народження, с. Дмитрiєвка Михайловського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в с. Жолобок 
Слов'яносербського р-ну, домогосподарка. 
Арештована 28 листопада 1941 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 26 травня 1942 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ОСИПЧЕНКО Iван Iванович, 1924 р. 
народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у Пiдгорiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Ленiна. Арештований 9 лютого 
1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 20 лютого 1943 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.    

ОСИПЧУК Феодосiй Костянтинович, 1900 
р. народження, с. Iванiвка Черняхiвського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Маркiвка, колгоспник к-пу 
"Червоний Перекоп". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 16 сiчня 1938 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ОСИЧЕНКО Григорiй Федорович, 1871 р. 
народження, с. Смолянинове Новоайдарського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Смоляниновому, селянин-одноосiбник. 
Арештований 21 березня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 червня 
1931 року справу припинено за недоведенiстю, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ОСIНСЬКИЙ Йосип Павлович, 1907 р. 
народження, с. Лодзянiвка Полонського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Кононiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу 
"Пролетар". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОСКОЛКОВ Василь Iллiч, 1901 р. 
народження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий. Вiйськовим трибуналом Тамбовського 
гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 28 травня 1943 
року засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    
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ОСЛЯК Григорiй Iллiч, 1893 р. народження, 
смт Штерiвка Краснолуцької мiськради, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Петровське 
Краснолуцької мiськради, бригадир паяльщикiв з-
ду № 59. Арештований 5 квiтня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 серпня 
1938 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОСМАН ЛIОГЛИ Сергiй Карпович, 1907 р. 
народження, м. Горлiвка Донецької обл., вiрмен, 
освiта середня. Проживав у м. Красний Луч, 
головний iнженер шахти № 4-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 5 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 
роцi.    

ОСОВИЧ Iван Антонович, 1888 р. 
народження, с. Шаровечка Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Iллiнка Троїцького р-ну, столяр к-пу "Шлях до 
соцiалiзму". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОСОВИЧ Микола Iванович, 1910 р. 
народження, с. Шаровечка Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Iллiнка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу 
"Шлях до соцiалiзму". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ОСОВСЬКИЙ Антон Андрiйович, 1886 р. 
народження, Бєльський р-н, Бiлорусь, бiлорус, 
освiта початкова. Проживав у м. Брянка, слюсар 
гiрничорятувального загону. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ОСОКIН Iлля Никифорович, 1904 р. 
народження, Куйбишевська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м. Антрацитi, робiтник шахти № 15. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 13 листопада 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОССОВСЬКИЙ Василь Панасович, 1897 р. 
народження, Польща, українець, освiта н/вища. 
Проживав у смт Новоайдар, шкiльний вчитель. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

ОСТАПЕНКО Борис Феоктистович, 1888 р. 
народження, с. Рудiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Рудiвцi, 
колгоспник к-пу iм. XVIII партз'їзду. 17 травня 
1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

ОСТАПЕНКО Василь Осипович, 1902 р. 
народження, с. Демино-Олександрiвка Троїцького 
р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 6 запасного 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 7 

запасної стрiлецької бригади 14 сiчня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1998 роцi.    

ОСТАПЕНКО Василь Якимович, 1911 р. 
народження, с. П'ятигорiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Краснодон Краснодонської мiськради, робiтник 
шахти № 2-бiс. Арештований 11 лютого 1946 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.  3 
червня 1946 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОСТАПЕНКО Дмитро Петрович, 1900 р. 
народження, с. Платоновка Таганрозького р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, 
чорнороб шахти № 7. Арештований 16 березня 
1943 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 
18 квiтня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОСТАПЕНКО Iван Васильович, 1897 р. 
народження, с. Дуванка Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Наугольне Сватiвського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 28 квiтня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ОСТАПЕНКО Iван Кононович, 1903 р. 
народження, м. Днiпропетровськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, вантажник 
м'ясокомбiнату. Арештований 8 квiтня 1942 року за 
звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими 
розвiдорганами. 19 травня 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОСТАПЕНКО Iван Олексiйович, 1906 р. 
народження, с. Мордвинiвка Мелiтопольського р-
ну Запорiзької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, 
електрозварник 13 дистанцiї колiї Пiвнiчно-
Донецької залiзницi. Луганським обласним судом 1 
липня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1966 роцi.    

ОСТАПЕНКО Iван Степанович, 1909 р. 
народження, с. Шпотине Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Стахановi, бурильник шахти iм. Iллiча. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ОСТАПЕНКО Конон Єгорович, 1888 р. 
народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Родакове Слов'яносербського р-ну, возiй-
приватник. Арештований 23 лютого 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 травня 
1938 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОСТАПЕНКО Микола Лук'янович, 1915 р. 
народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий окремої штрафної роти 50 стрiлецької 
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дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 1 армiї 14 липня 
1943 року засуджений до розстрiлу заочно. 18 
листопада 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1943 
роцi.    

ОСТАПЕНКО Микола Миколайович, 1910 
р. народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Родакове Слов'яносербського р-ну, слюсар депо 
Родакове. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 7 липня 1938 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ОСТАПЕНКО Михайло Васильович, 1924 
р. народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
старший сержант 2 роти 175 стрiлецького полку. 
Вiйськовим трибуналом 58 стрiлецької дивiзiї 15 
травня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ОСТАПЕНКО Михайло Гнатович, 1920 р. 
народження, смт Новоолександрiвка 
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий артдивiзiону 169 
армiйського запасного стрiлецького полку. 
Вiйськовим трибуналом 40 армiї 2 червня 1943 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Виконання вироку вiдстрочено до кiнця воєнних 
дiй, направлений на фронт. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

ОСТАПЕНКО Никифор Омелянович, 1888 
р. народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Родакове Слов'яносербського р-ну, вантажник 
вугiльного складу зал.ст. Родакове. Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 3 червня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ОСТАПЕНКО Олександр Петрович, 1899 р. 
народження, смт Талове Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Таловому, 
коваль механiчних майстерень тресту 
"Краснодонвугiлля". Арештований 10 грудня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 
грудня 1932 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1932 роцi.    

ОСТАПЕНКО Петро Iванович, 1915 р. 
народження, с. Сабiвка Слов'яносербського р-ну, 
українець. Проживав у м. Луганську, робiтник 
м'ясокомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОСТАПЕНКО Петро Степанович, 1912 р. 
народження, с. Шпотине Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Новоолександрiвка Бiловодського р-ну, коваль 
держконезаводу № 64. 8 травня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу вiйськової частини 1080 засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 15 червня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

ОСТАПЕНКО Петро Якимович, 1904 р. 
народження, с. П'ятигорiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 34 стрiлецького полку. Вiйськовим 

трибуналом Саратовського гарнiзону, Росiйська 
Федерацiя, 31 травня 1943 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ОСТАПЕНКО Самсон Дмитрович, 1886 р. 
народження, смт Талове Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Сiмейкине Краснодонського р-ну, кочегар 
молокорадгоспу "Сiмейкинський". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

ОСТАПЕНКО Степан Трифонович, 1892 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
Луганську, робiтник з-ду iм. Жовтневої революцiї. 
Вiйськовим трибуналом 12 армiї 13 грудня 1941 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОСТАПЕНКО Федот Андрiйович, 1870 р. 
народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, завгосп станцiї „швидкої допомоги”. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ОСТАПЕНКО Якiв Iларiонович, 1908 р. 
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, курсант 3 
батальйону 15 окремого навчального танкового 
полку. Вiйськовим трибуналом 4 запасної 
стрiлецької курсантської бригади 19 вересня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ОСТАПЕЦЬ Федiр Павлович, 1903 р. 
народження, с. Червонопопiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Голикове Кремiнського р-ну, селянин-одноосiбник. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОСТАПОВИЧ Олександр Якович, 1890 р. 
народження, с. Верба, Вiнницька обл., українець, 
освiта середня. Проживав у м. Лисичанську, 
комiрник з-ду "Донсода". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 20 травня 1936 року засуджений до 5 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ОСТАПЧУК Василь Михайлович, 1885 р. 
народження, с. Малий Скнит Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Дякове Антрацитiвського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Логвинова. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1970 
роцi.    

ОСТАПЧУК Дем'ян Васильович, 1915 р. 
народження, с. Малий Скнит Славутського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської 
мiськради, робiтник шахти № 2-3. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 9 лютого 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОСТАПЧУК Пилип Никифорович, 1924 р. 
народження, с. Голонищеве Вовковинецького р-ну 
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Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Перевальську, робiтник 
шахти iм. Сталiна. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 12 лютого 1946 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1955 роцi.    

ОСТАП'ЮК Франц Бронiславович, 1916 р. 
народження, с. Малий Лазучин Базалiйського р-ну 
Кам'янець-Подiльської обл., поляк. Проживав у м. 
Алмазна Стахановської мiськради, робiтник 
металургiйного з-ду "Сталь". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 22 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ОСТАХОВА Уляна Юхимiвна, 1912 р. 
народження, х. Ушаковка, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала у с. Красна Талiвка 
Станично-Луганського р-ну, робiтниця радгоспу 
"Насiнник". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 21 квiтня 1943 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ОСТАШОВ Семен Якович, 1897 р. 
народження, м. Лисичанськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Ясенiвський 
Ровенькiвської мiськради, гiрничий десятник шахти 
№ 33-37. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 31 травня 1943 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОСТАШОВА Юлiя Григорiвна, 1893 р. 
народження, м. Лисичанськ, українка, неписьменна. 
Проживала в смт Краснорiченське Кремiнського р-
ну, не працювала. Репресована двiчi. Арештована 
25 березня 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 2 квiтня 1943 
року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 6 серпня 
1943 року засуджена до розстрiлу. Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР 6 вересня 1943 
року розстрiл замiнено 15 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована вiдповiдно у 1995 i 1996 роках. 

ОСТЕР Йосип Iванович, 1897 р. 
народження, к. Гейдельберг Михайлiвського р-ну 
Запорiзької обл, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, робiтник з-ду iм. 
Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ОСТРИЖНИЙ Леонiд Iванович, 1913 р. 
народження, м. Попасна, українець, освiта 
початкова. Проживав у Попаснiй, робiтник зал.ст. 
Попасна. Вiйськовим трибуналом 23 танкового 
корпусу 23 вересня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОСТРИНСЬКИЙ Iван Iванович, 1917 р. 
народження, с. Василiвка Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с-щi Новоселiвське Сватiвського р-ну, тесляр 
радгоспу "Комсомолець". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 26 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ОСТРИНСЬКИЙ Iван Леонтiйович, 1879 р. 
народження, с. Василiвка Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с-щi Новоселiвське Сватiвського р-ну, тесляр 
радгоспу "Комсомолець". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОСТРОВЕРОВ Василь Петрович, 1851 р. 
народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у 
Калмикiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 10 
лютого 1942 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 19 червня 1942 року справу 
припинено у зв'язку за недостатністю матеріалів, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОСТРОВЕРХОВ Дмитро (Митрофан) 
Федорович, 1908 р. народження, смт 
Краснорiченське Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, 
формувальник хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ОСТРОВСЬКА Олена Якiвна, 1897 р. 
народження, Нiмеччина, полька, освiта початкова. 
Проживала в м. Луганську, без певного мiсця 
роботи. Арештована 4 липня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 
з воєнним станом була етапована углиб країни, де 
пiзнiше не виявлена. 12 березня 1948 року справу 
припинено за малозначнiстю. Реабiлiтована у 1994 
роцi.    

ОСТРОВСЬКИЙ Андрiй Андрiйович, 1924 
р. народження, м. Острогозьк Воронезької обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. 
Проживав у м. Лисичанську, слюсар з-ду 
"Донсода". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 1 червня 1943 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ОСТРОВСЬКИЙ Антон Архипович, 1900 р. 
народження, с. Лискiв Володимир-Волинського р-
ну Волинської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Алчевську, електромонтажник 
коксохiмзаводу. Луганським обласним судом 21-22 
грудня 1945 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ОСТРОВСЬКИЙ Артем Iванович, 1884 р. 
народження, с. Новодачне Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта початкова.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав за мiсцем народження, 
iнвалiд. Репресований двiчi. Арештований 16 
жовтня 1935 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 22 лютого 1936 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. 29 червня 1945 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований відповідно у 1995 i 1991 роках.   

ОСТРОВСЬКИЙ Болеслав Грацiанович, 
1904 р. народження, с. Голубин Мархлевського р-
ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Верхня Дуванка Сватiвського р-ну, 
заготiвник райзаготконтори. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року 
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засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 
роцi.    

ОСТРОВСЬКИЙ Борис Григорович, 1885 
р. народження, Чигиринський р-н Київської обл., 
українець, освiта середня. Проживав у м. Рубiжне, 
не працював. Арештований 12 вересня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 11 сiчня 1944 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОСТРОВСЬКИЙ Василь Iванович, 1890 р. 
народження, с. Новодачне Слов'яносербського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Родакове Слов'яносербського р-ну, токар депо 
Родакове. Репресований двiчi. Постановою Судової 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 29 березня 
1933 року висланий на 3 р. за межi України. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.   

ОСТРОВСЬКИЙ Густав Станiславович, 
1900 р. народження, Польща, поляк, освiта середня.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. 
Красний Луч, викладач навчального комбiнату 
шахти № 3-4. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
26 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ОСТРОВСЬКИЙ Овдiй Федорович, 1889 р. 
народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта 
середня. Проживав у Слов'яносербську, не 
працював. Арештований 28 лютого 1943 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 15 липня 1943 
року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ОСТРОВСЬКИЙ Станiслав Антонович, 
1896 р. народження, смт Городок Городоцького р-
ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Кармазинiвка Сватiвського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. К. Маркса. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 16 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ОСТРОВСЬКИЙ Станiслав Йосипович, 
1907 р. народження, с. Титiвка Новоград-
Волинського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Шапарiвка 
Бiлокуракинського р-ну, молотобоєць к-пу 
"Комунар". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОСТРОВСЬКИЙ Франц Антонович, 1897 р. 
народження, смт Городок Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Кругле Сватiвського р-ну, тесляр к-пу iм. К. 
Маркса. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1982 роцi.    

ОСТРОВСЬКИЙ Фрол Гнатович, 1900 р. 
народження, Вiтебська обл., Бiлорусь, латиш, 
неписьменний. Проживав у м. Антрацитi, 
вантажник шахти 28-29. Арештований 31 жовтня 
1937 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 8 березня 1939 року справу припинено за 

недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОСТРОВЦОВ Феодосiй Федорович, 1913 р. 
народження, с. Iллiнка Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав в Iллiнцi, тракторист к-
пу "Шлях до соцiалiзму". Старобiльським 
окружним судом 27 сiчня 1934 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ОСТРОГЛЯД Єгор Iванович, 1894 р. 
народження, с. Панькiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Романiвка Бiлокуракинського р-ну, коваль к-пу iм. 
Калiнiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 
травня 1938 року засуджений до розстрiлу.   
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОСТРОГЛЯД Микола Стефанович, 1902 р. 
народження, с. Панькiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Панькiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 березня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ОСТРОГЛЯД Степан Тимофiйович, 1888 р. 
народження, с. Панькiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с. 
Романiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-
пу iм. Калiнiна. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької обл. 17 червня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОСТРОГРУД Якiв Степанович, 1910 р. 
народження, с. Хлистунiвка Петрiвського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Грушове Краснолуцької мiськради, 
запалювальник шахти № 152. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 8 червня 
1948 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 24 
грудня 1954 року Вiйськовим трибуналом 
Київського вiйськового округу вирок скасовано, 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1954 роцi.    

ОСТРОЖНИЙ Федiр Павлович, 1898 р. 
народження, с. Парнюватка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Парнюватцi, колгоспник к-пу iм. Ленiна. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 2 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОСТРОУМОВА Зiнаїда Федорiвна, 1925 р. 
народження, м. Брянка, українка, освiта початкова. 
Проживала в Брянцi, статистик Брянкiвського 
шахтоуправлiння. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
МВС Луганської обл. 14 лютого 1946 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1992 роцi.    

ОСТРОУХОВ Володимир Федотович, 1928 
р. народження, Харцизький р-н Донецької обл., 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Луганську, 
студент Луганського педагогiчного iнституту. 
Луганським обласним судом 29 червня 1947 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ОСТРОУШКО Iван Iллiч, 1906 р. 
народження, с. Пiонерське Станично-Луганського 
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р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 80 окремого 
зенiтно-артилерiйського дивiзiону. Вiйськовим 
трибуналом 65 армiї 23 грудня 1942 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ОСТРОУШКО Савелiй Гаврилович, 1922 
р. народження, с. Сагуни Подгоренського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/середня. Проживав у с. Провалля 
Свердловської мiськради, школяр. Луганським 
обласним судом 21 березня 1941 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ОСТРЯГIН Мелентiй Омелянович, 1888 р. 
народження, с. Останiно Мантуровського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Зоринську 
Перевальської мiськради, робiтник шахти 
"Никанор". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 27 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОСТРЯНИЦЯ Петро Пилипович, 1891 р. 
народження, Комарiвський р-н Чернiгiвської обл., 
українець, освiта вища. Проживав у м. 
Свердловську, шкiльний учитель. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 28 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ОСЬМАЧКО Семен Миколайович, 1884 р. 
народження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Попасна, машинiст паровоза депо Попасна. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1993 роцi.    

ОСЬМIН Микола Омелянович, 1902 р. 
народження, м. Стаханов, українець, освiта 
початкова. Проживав у Стахановi, не працював. 
Арештований 13 грудня 1933 року за 
звинуваченням у поширеннi листiвок 
контрреволюцiйного змiсту. 23 лютого 1934 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОСЬМIН Петро Семенович, 1895 р. 
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Луганську, тимчасово виконуючий обов'язки 
завiдуючого мiжрайбазою "Сiльгосппостачу". 
Арештований 17 листопада 1941 року за 
висловлювання невдоволення заходами партiї i 
уряду. 17 сiчня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОТІОПИЧ Петро Михайлович, 1916 р. 
народження, с. Улашанівка Славутського р-ну 
Вінницької обл., українець, освіта початкова. 
Проживав в м. Антрациті, боєць пожежної команди 
тресту „Боковоантрацит”. Комісією НКВС і 
Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1960 
році. 

ОТОВЧИЦЬ Андрiй Iванович, 1894 р. 
народження, с. Берездiв Берездiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Картушине Антрацитiвського р-ну, колгоспник 
к-пу "Червона хвиля". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 3 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОТОВЧИЦЬ Владислав Iванович, 1896 р. 
народження, с. Берездiв Берездiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськради, 
вантажник шахти № 33-37. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 26 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ОТОВЧИЦЬ Людвiг Антонович, 1896 р. 
народження, с. Берездiв Берездiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у смт Пролетарський Ровенькiвської мiськради, 
сторож водокачки. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОТОВЧИЦЬ Петро Iванович, 1902 р. 
народження, с. Берездiв Берездiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с. Картушине Антрацитiвського р-ну, завiдуючий 
МТФ к-пу "Червона хвиля". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1964 роцi.     

ОТРИШКО (ОТРИЖКО) Костянтин 
Федорович, 1893 р. народження, с. Лисогорка 
Куйбишевського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Антрацитi, шофер пожежної команди шахти № 
13. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ОТРОЩЕНКО Ганна Петрiвна, 1903 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в 
Калиновому, колгоспниця к-пу "Шлях до 
соцiалiзму". Арештована 6 липня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 
з воєнним станом була етапована углиб країни, де 
пiзнiше не виявлена. 10 березня 1948 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ОТРОЩЕНКО Ганна Порфирiвна, 1905 р. 
народження, с. Катеринiвка Попаснянського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в смт 
Калинове Попаснянського р-ну, домогосподарка. 
Арештована 6 липня 1942 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 
була етапована углиб країни, де пiзнiше не 
виявлена. 10 березня 1948 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 
1994 роцi.    

ОТРОЩЕНКО Марiя Антонiвна, 1915 р. 
народження, м. Стаханов, українка, освiта середня. 
Проживала в Стахановi, операцiйна медсестра 
мiської лiкарнi. Арештована 17 грудня 1941 року за 
звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної групи. 20 лютого 1942 року 
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справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ОТРОЩЕНКО Наталiя Гнатiвна (Емiлiя 
Карлiвна), 1906 р. народження, смт Калинове 
Попаснянського р-ну, нiмкеня, неписьменна. 
Проживала в м. Первомайську, домогосподарка. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 24 червня 
1944 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ОТРЯХIН Iван Григорович, 1904 р. 
народження, с. Слободчиково Ленського р-ну 
Архангельської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. 
Новоганнiвка Краснодонського р-ну, колгоспник к-
пу "Ревшлях". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 8 лютого 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

ОТТО Бенно (Бенко) Вiльгельмович, 1916 
р. народження, с. В'яземське Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Маркiвка, колгоспник к-пу iм. Будьонного. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОТТО Євген Iванович, 1911 р. народження, 
м. Ровеньки, українець, освiта початкова. Проживав 
у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, змiнний 
майстер геологорозвiдувальної партiї. Вiйськовим 
трибуналом 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 1961 роцi.    

ОТЧЕНАШ Федiр Михайлович, 1877 р. 
народження, с. Коломийчиха Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Коломийчисi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 28 
лютого 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОТЧЕНАШЕНКО Василь Федорович, 1901 
р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. 
Старобiльську, столяр райспоживспiлки. 
Арештований 18 березня 1943 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 13 березня 
1944 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОХЕЛЬСЬКИЙ Микола Фелiксович, 1918 
р. народження, с. Людвипiль Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта н/середня. 
Проживав у с. Кривошиївка Сватiвського р-ну, 
колгоспник к-пу "Комуна". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 29 грудня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1956 
роцi.    

ОХЕЛЬСЬКИЙ Пилип (Фелiкс) Iванович, 
1864 (1865) р. народження, с. Людвипiль 
Городоцького р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с. Кривошиївка 
Сватiвського р-ну, ветфельдшер к-пу iм. Калiнiна. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22 листопада 

1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ОХМАН Павло Семенович, 1876 р. 
народження, с. Пулино-Гута Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м. Сватове, техпрацiвник мiськкомунгоспу. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.    

ОХОТЕНКО Георгiй Панасович, 1908 р. 
народження, м. Попасна, українець, освiта вища.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у Попаснiй, 
заступник начальника вагоноремонтного з-ду. 
Залiзничною колегiєю Верховного суду СРСР 6 
березня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 4 квiтня 1941 року. Реабiлiтований у 1956 
роцi.    

ОХОТЕНКО Максим Федорович, 1906 р. 
народження, м. Золоте Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Золотому, 
бухгалтер мiської лiкарнi. Репресований двiчi. 
Арештований 29 березня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 
листопада 1933 року справу припинено за 
недостатнiстю даних для притягнення до суду. 
Вiйськовим трибуналом 261 стрiлецької дивiзiї 7 
сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 17 сiчня 1942 року. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1991 роках. 

ОХРIМЕНКО Єгор Микитович, 1895 р. 
народження, с. Лиман Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 444 батальйону аеродромного 
обслуговування. Вiйськовим трибуналом 34 району 
авiацiйного базування 29 жовтня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ОХРIМЕНКО Микола Юхимович, 1904 р. 
народження, с. Грибуваха Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Грибувасi, колгоспник к-пу iм. Ульянова. 
Арештований 21 лютого 1942 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 27 червня 1942 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ОХРІМЕНКО Павло Павлович, 1908 р. 
народження, с. Грибуваха Ровеньківської 
міськради, українець, освіта початкова. 
Військовослужбовець, рядовий 248 стрілецького 
полку. Особливою нарадою при НКВС СРСР 17 
лютого 1943 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волі. Реабілітований у 1989 році.  

ОЧЕРЕТ-МЕЛЬНИКОВ Іван Григорович, 
1901 р. народження, с. Маломихайлiвка 
Олександрiвського повiту Катеринославської 
губернiї, українець, освiта вища. Проживав у м. 
Старобiльську, ветлiкар окружної 
ветбаклабораторiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ОЧЕРЕТНИЙ Микола Матвiйович, 1914 р. 
народження, с. Лисогiрка Лiтинського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
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Проживав у м. Перевальську, прибиральник породи 
шахти iм. Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 27 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ОЧЕРЕТНИЙ Никифор Матвiйович, 1907 
р. народження, с. Лисогiрка Лiтинського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Перевальську, прибиральник породи 
шахти iм. Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 27 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ОЧЕРЕТНИЙ Сава Iванович, 1906 р. 
народження, с. Давидiвка Пiдвисоцького р-ну 
Київської обл., українець. Проживав у м. 
Алчевську, слюсар з-ду iм. Ворошилова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЧЕРЕТНИЙ Терентiй Матвiйович, 1903 р. 
народження, с. Лисогiрка Лiтинського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м. Перевальську, прибиральник породи 
шахти iм. Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 27 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ОЧЕРЕТЬКО Василь Арсенiйович, 1905 р. 
народження, с. Чернiгiвка Чернiгiвського р-ну 
Запорiзької обл., українець, освiта початкова.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, 
тесляр з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 
5 березня 1942 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 4 квiтня 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ОЧИЧЕНКО Анна Трохимiвна, 1913 р. 
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в 
Покровському, колгоспниця к-пу iм. ХVП 
партз'їзду. Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 
сiчня 1944 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ОЧИЧЕНКО Гаврило Андрiйович, 1895 р. 
народження, ст-ця Iвановка Невинномиського р-ну 
Ставропольського краю, Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, робiтник 
крейдяного кар'єру Лисичанського з-ду "Донсода". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 

1958 роцi.    
ОЧИЧЕНКО Iван Андрiйович, 1899 р. 

народження, с. Маловенделiвка Новоайдарського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Маловенделiвцi, колгоспник к-пу "Комiнтерн". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу 12 армiї 8 сiчня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ОЧИЧЕНКО Iлля Омелянович, 1895 р. 
народження, м. Стаханов, українець, освiта 
початкова. Проживав у м. Золоте Первомайської 
мiськради, крiпильник шахти № 4-6 "Карбонiт". 
Вiйськовим трибуналом 261 стрiлецької дивiзiї 31 
грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ОЧИЧЕНКО Петро Трохимович, 1897 р. 
народження, смт Малорязанцеве Попаснянського р-
ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Малорязанцевому, не працював. Арештований 30 
червня 1942 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. У зв'язку з воєнним станом 
етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 
9 березня 1948 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ОЧКАЛОВ Никифор Єрофiйович, 1921 р. 
народження, с. Нижньобараникiвка Бiловодського 
р-ну, українець, освiта н/вища. Проживав за мiсцем 
народження, не працював. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 1 квiтня 1944 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ОЧКАС Iван Григорович, 1913 р. 
народження, с. Воєводське Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
шофер 68 артилерiйського полку. Вiйськовим 
трибуналом 9 армiї 29 червня 1943 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Виконання 
вироку вiдстрочено до кiнця воєнних дiй, 
направлений на фронт.  Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ОЧКIНА Аделаїда Францiвна, 1885 р. 
народження, м. Орел, Росiйська Федерацiя, 
росiянка, освiта середня. Проживала в м. 
Старобiльську, медсестра мiського вендиспансеру. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 15 березня 1943 року засуджена до 3 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ОЧКУР Кузьма Андрiйович, 1899 р. 
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець. Проживав у Новомикiльському, без 
певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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*  Äî ïîêàæ÷èêà íå âêëþ÷åí³ äàí³, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â àëôàâ³òíîìó ñïèñêó ðåàá³ë³òîâàíèõ.

Ðèòèêîâ 17
Ðóäåíêî Ì.Ä. 28

Ñàâè÷ ². (Ëóê’ÿíåíêî ².Ñ.) 32
Ñàâ³íêîâ Á.Â. 17, 18
Ñàðê³ñîâ (Ñàðê³ñ) Ñ.À. 16
Ñâåðñòþê ª.Î. 26
Ñâ³òëè÷íà Ë. 25, 26, 28, 29, 31
Ñâ³òëè÷íà Í.Î. 25,26,27, 28, 31
Ñâ³òëè÷íèé ².Î. 25, 26, 28, 29,
     30, 31, 32
Ñêëÿðåíêî ª.Ì. 8
Ñêðèïíèê Ì.Î. 23, 24
Ñëºïóõ³í Ë.Ñ. 19
Ñíåã³ðüîâ Ã. 28
Ñîêîëîâ 21
Ñòàë³í É.Â. 5, 11, 34
Ñòàðîâîéòîâ Ì.Ì. 7
Ñòàôô Ë. 27
Ñòóñ Â.Ñ. 26, 27, 28, 30
Ñóðèíåíêî 20,21

Òàðàð³í Ã.Ã. 14
Òèõèé Î. 27
Òêà÷åíêî À.Ï. 7
Òðåòÿ÷åíêî Ò.Ì. 7
Òðîíüêî Ï.Ò. 8
Òðîöüêèé Ë.Ä. 34
Òóâ³ì Þ. 27

Ôåä³÷åâ Â.Â. 17
Ôåä³÷åâ Ä.². 19

Õðóùîâ Ì.Ñ. 5, 19, 32

×åëèøåâà Ò.². 7
×îðíîâ³ë Â.Ì. 26
×óáàð Â.ß. 7

Øàïîâàë Þ. 24.
Øàðäèêî Ñ. 12
Øîëîõîâ Ì.Î. 33

Ùåïîò³íà Í.Ã. 33



698

 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ.  Ëóãàíñüêà îáëàñòü

Àëòàé 31
Àë÷åâñüê 18
Àíãë³ÿ 11
Àíòðàöèò 25

Áàéä³âêà 25
Áàëÿñíÿíñüêèé ð-í 33
Áàðàøåâî 27
Áàóåðãåéì 6
Áåðë³í 34
Á³ëîðóñü 11
Á³ëîðóñüêà ÐÑÐ 12
Áîëãàð³ÿ 11, 15

Âàëóéñüêå 6
Âåðõíüîøåâèð³âêà 14, 15
Âëàäèêàâêàç 22
Âîëêîâèñüêèé ïîâ³ò 20
Âîðîøèëîâãðàä 6, 20, 21, 23
Âîðîøèëîâãðàäñüêà îáëàñòü 12

Ãàíäèë³âñüêèé 17
Ãîìåëüñüêà ãóáåðí³ÿ 11

Äîíáàñ (Äîíåöüêèé áàñåéí) 14, 18
Äîíåöü ð. 17
Äîíåöüêà îáëàñòü 5, 24

ªíàê³ºâå 24

Æëîá³í 11

Çàõ³äíà ªâðîïà 11
Çîðèíñüê 18

Êè¿â 7, 12, 13, 25, 26, 27, 28, 29
Êîííî 20, 21
Êîñ³îð³âñüêèé ð-í 6
Êðàñíèé Ëó÷ 6, 18
Êðàñíîâîäñüê (Òóðêìåíñüêà ÐÑÐ) 16
Êðàñíîäàðñüêèé êðàé 34

ÃÅÎÃÐÀÔ²×ÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ *

Êðàñíîäîíñüêèé ð-í 14, 16, 17, 18

Êðàñíîÿðñüêèé êðàé 12

Êðåìåí÷óê 34

Êðèíäà÷³âêà (íèí³ ì. Êðàñíèé

Ëó÷) 6

Ëåí³íãðàä 11, 22

Ëèñè÷àíñüê 18

Ëóãàíñüê 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18,

20, 22, 23, 28, 34, 35

Ëóãàíñüêà îáëàñòü 14, 19, 25

Ëóãàíùèíà 5, 7, 8, 11,18, 20, 24,

25, 29

Ëóãàíü ð. 12, 33

Ëóòóãèíå 11, 12

Ëüâ³â 26

Ìàéìà (Ãîðíî-Àëòàéñüêà àâòîíîì-

íà îáëàñòü) 31

Ì³ëîâñüêèé ð-í 6

Ìîðäîâ³ÿ 25, 27

Ìîñêâà 7, 11, 12, 16

Íîâîàéäàðñüêèé ð-í 6

Íîâîðîñ³éñüê 17, 18

Îäåñà 15

Îëåêñ³¿âêà 28

Îðäæîí³ê³äçå 22, 24

Ïåðåâàëüñüêèé ð-í 18

Ïåðåìîæíå 6

Ï³âí³÷íèé Êàâêàç 22

Ï³äã³ðíèé (Êðàñíîäîíñüêèé ð-í) 17

Ïîãîð³ëå 6

Ïîëîâèíêèíå 25, 26, 29

Ïîëòàâñüêà îáëàñòü 34

Ïîëòàâùèíà 33, 34

Ïîëüùà 18, 20, 21

Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ 7

Ðîñ³ÿ 11, 22

Ðóìóí³ÿ 11

*  Äî ïîêàæ÷èêà íå âêëþ÷åí³ ãåîãðàô³÷í³ íàçâè, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â àëôàâ³òíîìó ñïèñêó ðåàá³ë³òîâàíèõ.

Ñâåðäëîâñüê 6
Ñºâåðîäîíåöüê 28
Ñëîáîæàíùèíà 28
ÑÍÄ 7, 11
Ñîþç ÐÑÐ (ÑÐÑÐ) 6, 13, 18, 19,

20, 21
Ñïîëó÷åí³ Øòàòè Àìåðèêè (ÑØÀ) 27
Ñòàíè÷íî-Ëóãàíñüêå 19
Ñòàíè÷íî-Ëóãàíñüêèé ð-í 6, 17,

18, 19
Ñòàðîá³ëüñüê 26, 28, 32
Ñòàðîá³ëüñüêèé ð-í 25, 29
Ñòàðîá³ëüùèíà 8

Òåëüãóøåâñüêèé ð-í (Ìîðäîâ³ÿ) 27
Òóðêìåíñüêà ÐÑÐ 16
Óêðà¿íà 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 24,

27, 28, 29
Óêðà¿íñüêà äåðæàâà 7
ÓÐÑÐ 27

Ôðàíö³ÿ 11

Õàðê³â 30
Õîìèíñüêå 6

Öåðêîâíå 6

Øàðàïêèíå 6



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-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 
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