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ВIД ОБЛАСНОЇ РЕДКОЛЕГIЇ ТОМУ

новою зустріччю, шановний читачу! Сьогодні пропонуємо твоїй увазі третю книгу тому „Реабілітовані історією. Луганська область”. Попередні дві,
нагадаємо, вийшли в світ у 2004 та 2005 роках і викликали чималий інтерес
у наукових та учнівських колах, серед широкої громадськості. Відбулися
велелюдні презентації книг у містах і районах області, місцеві засоби масової інформації відгукнулися схвальними рецензіями.
Всі книги видруковані накладом у 2 тисячі примірників кожна. Ними безплатно, коштом місцевого бюджету, забезпечені вищі й середні навчальні заклади Луганщини, бібліотеки, державні установи, правоохоронні заклади, громадські організації. В міру можливостей задовольняються особисті прохання про надання книг
рідним колишніх репресованих. Від них, до речі, часом одержуємо щирі подяки.
„Дорогі мої люди редакції „Реабілітовані історією”, – написала, зокрема, дочка неправедно репресованого у 1938 році луганчанина О.Власюка, – від усієї душі дякую
вам за високий професіоналізм і душевність”. В такому ж дусі відгукнулися рідні
реабілітованих Н.Щепотіна, В.Усенко, В.Кривенька...
На сторінках видання проаналізовані глибинні причини й наслідки політики
масових репресій на Луганщині. Автори вступної статті (вміщена у першій книзі
тому), інших матеріалів розглядали їх як явище цілком привнесене, таке, що не мало коріння на рідній землі, а стало прямим результатом тривалого панування на теренах колишнього СРСР тоталітарного режиму, його імперської національної політики. Важко не погодитися з ними: на догоду сумнівним теоріям, заради примарного „кращого майбутнього” носіями більшовицької ідеології перекреслювалося мало
не все, створене розумом і працею попередніх поколінь, оголошувалися шкідливими освячені віками скарбниці духовності і моралі, безжально руйнувалися символи
колишньої величі і слави.
Текстові матеріали книг доповнюються численними копіями документів, які
раніше здебільшого не оприлюднювалися. Подаються також зразки службових документів з практики діяльності тодішніх каральних структур:
ордери на арешт і обшук, анкети арештованих, протоколи допитів і очних ставок, вироки, фрагменти власноручних письмових показань підслідних тощо.

З

Такий характер книг видання, гадаємо, дозволяє читачеві подумки переміститися у часі на кілька десятиріч назад, відчути морально-політичну атмосферу доби,
за якої чинилися беззаконня, побачити, як вершилися судові процеси й позасудові
розправи над так званими „ворогами народу”.
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На сторінках книг документи подаються мовою оригіналу, як правило, із збереженням орфографії і пунктуації. Точкуванням у квадратних дужках позначаються
редакційні купюри у текстах документів, подаються розшифровки зроблених у них
укладачами скорочень, відновлюються пропущені, але необхідні для вірного розуміння суті мовленого слова.
До пошуків та опрацювання документальних матеріалів для книг тому, подання
до них необхідних коментарів і роз’яснень редколегія залучала спеціалістів місцевих вузів – істориків, правників, соціологів, психологів тощо. За завданням редакції
науковці працювали в архівах Києва і Москви, налагоджували зв’язки з правоохоронними органами Російської Федерації, інших країн, що здобули незалежність після розпаду СРСР.
Від перших же днів роботи над книгами редакційно-видавнича група облредколегії працювала у творчій співдружності із своїми колегами з Донецька. І це зрозуміло: до червня 1938 р. Донеччина і Луганщина входили до складу однієї – Донецької області. Отож, редакційні колективи сприяли одне одному у розв’язанні спільних проблем, що виникали, обмінювалися планами і досвідом роботи. У разі необхідності редакція одержувала потрібну допомогу від членів створеної в обласному центрі експертної групи сприяння виданню. До її складу входили, крім наукових
працівників та правоохоронців, письменники і журналісти, колишні репресовані.
При редакційно-видавничому підрозділі діяла на громадських засадах група
студентів-старшокурсників кафедри історії України Національного педагогічного
університету імені Тараса Шевченка. Майбутні фахівці-освітяни аналізували дані
комп’ютерних статистичних підрахунків з різних аспектів теми політичних репресій, зокрема, щодо переслідувань представників професорсько-викладацького складу і студентів свого вузу. З їх участю було оформлено книжково-ілюстративний
стенд „Реабілітовані історією”, матеріали якого використовувалися студентами при
підготовці до семінарських занять, написанні курсових робіт.
З виходом у світ третьої книги тому із лещат примусового забуття визволені і
повернені Луганщині ще понад десять тисяч імен колишніх репресованих: у першій
книзі таких було вісім, у другій – 12 тисяч. З нарисів і спогадів учасників і свідків
трагічних подій, лаконічних біографічних довідок постає цілісна страхітлива картина зловживань влади щодо власного народу. Проти приречених на покарання
(дуже часто лише волею сліпого жеребу) єдиною зловісною силою виступали нацьковувані тоталітарним режимом численні каральні структури, в унісон з якими діяли залякувані і відповідним чином проінструктовані „свідки”. Цікава деталь: ті ж
самі свідки і у випадках повторних розглядів справ прагнули не з’ясовувати істину,
а догоджати особі, яка вела допит. Давався взнаки ефект панічного остраху перед
всевладним енкаведистським слідством...
Ще раз наголосимо на тому, що загальна кількість репресованих уродженців і
мешканців області – понад 30 тисяч осіб – ґрунтується виключно на наявних документальних даних. Справжня ж цифра уявляється значно більшою. Зокрема, явно
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заниженими здаються дані про число репресованих впродовж двадцятих років минулого століття, коли Луганщина входила до складу Донецької області. Чималий
масив архівних справ 1937-1938 рр. був втрачений в ході евакуації в період Великої
Вітчизняної війни.
Сфокусовані в нарисах, спогадах, біографічних довідках жахи сталінізму доповнюються матеріалами тематичних укладок „Документи доби”. В них подано документи вищих партійних та державних структур, які були прямо адресовані органам НКВС і ставили перед ними нові, продиктовані лінією партії завдання репресивного характеру.
За десятиріччя, що минули від часу ведення слідчих справ, сталися суттєві зміни в адміністративно-територіальному поділі областей України, у тому числі й Луганської. 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 такої
обставини зафіксовані в архівних документах назви місць народження і проживання репресованих, які (назви) давно змінені і про які більшість населення області,
напевно, не має вже й згадки, подаються у книгах 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 Міловського району –
с. Хоминське того ж району, селище Шарапкине – як місто Свердловськ, селище
Криндачівка – місто Красний Луч.
Відносно обласного центру, який неодноразово з Луганська ставав Ворошиловградом і навпаки, то в усіх випадках, за винятком цитування архівних документів,
назва подається за нормою сьогоднішнього дня.
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 документів.
Місця роботи колишніх репресованих (шахти, заводи, колгоспи, радгоспи, артілі, установи тощо) в усіх випадках іменуються так, як зазначено в архівних документах.
Вагому допомогу в процесі роботи редакційно-видавничій групі облредколегії
надавали співпрацівники УСБУ в Луганській області – начальник підрозділу, підполковник В.Б.Завгородній, інспектори А.В.Лебедєва і А.П.Ткаченко; Державного
архіву Луганської області – директор М.М.Старовойтов, начальник відділу
В.В.Якуніна, хранителі фондів О.В.Карпова, О.П.Олейник; обласної наукової бібліотеки імені Горького – директор, заслужений працівник культури України
І.П.Риб’янцева, завідуюча відділом ділової інформації Н.О.Кушкова; обласної (голова Л.Я.Калинська), міських і районних комісій по відновленню прав реабілітованих; Музею історії і культури м. Луганська – директор О.В.Приколота, завідуюча
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відділом Т.М.Третяченко; колишній помічник прокурора області, старший радник
юстиції О.А.Деняк; інженер холдингової компанії „Луганськтепловоз”
С.О.Боровков; ветеран педагогічної праці В.М.Клеменов з м. Рубіжного та інші.
У своїй роботі облредколегія, її редакційно-видавнича група користувалися
програмою і методичними рекомендаціями Головної редакційної колегії науководокументальної серії книг „Реабілітовані історією” (голова академік НАН України
П.Т.Тронько). Куратор тому від Головної редколегії – доктор історичних наук,
професор Є.М.Скляренко.
Сподіваємось, що книги тому „Реабілітовані історією. Луганська область”
знайдуть вдячних читачів, стануть для них повчальним уроком вітчизняної історії,
вікном у світ правди минувшини рідного краю.
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Народився 19 грудня 1920 року в селі Юр’ївка Лутугинського району Луганської області, в сім’ї шахтаря. Письменник, філософ, правозахисник. Засновник Української Гельсінської групи. Лауреат Міжнародної премії ім. В.Винниченка,
Державної премії України ім. Т.Г.Шевченка. У 1977 році був
незаконно засуджений до 7 років позбавлення волі і 5 років заслання. Реабілітований у 1991 році.

Микола Руденко ще дошкільням відчув перший жорстокий удар долі – загинув під час пожежі на
шахті батько. Довелося перебирати на себе частину його родинних турбот. Вдень допомагав матері
поратися в полі і на городі, вночі випасав худобу.
Перебував увесь час на самоті, але це аніскільки не засмучувало. Та й дійсно, навіщо співрозмовці хлопчиську, який відчув у собі ненаситний потяг до ... віршування!
Багату поживу для народження поетичних образів щедро обдарованому Миколці давали доскіпливі спостереження за довкіллям. Схід і захід сонця, мерехтіння і падіння зірок, буяння садів і падолист – враження від чутого і баченого ніби самі собою складалися у рими, що бентежили душу, як
чарівна музика. Найвдаліші рядки доводилося запам’ятовувати: писати, як і читати, тоді ... ще не вмів.
До речі, зернятка дитячих розмислів над загадками Всесвіту через багато років проросли на творчій ниві Руденка такими філософськими творами, як „Формула Сонця”, „Сила Моносу”, „Шлях до
хаосу” та іншими, що яскравими віхами вписалися у безпрецедентну „космічну одіссею” письменника. Стали невід’ємною часткою його багатогранного вкладу в українську і світову літературу.
... Навчаючись у школі, почав друкуватися у піонерських газетах. І перші ж з опублікованих віршів привернули увагу фахівців: підкупали самобутністю і виразністю, свіжістю рим і відсутністю
поетичних штампів.
Після того, як Микола поспіль відзначився на кількох літературних конкурсах, проводжуваних
для початківців Наркоматом освіти, його прийняли на філологічний факультет Київського університету. Навчання, однак, тривало недовго – призвали до лав Червоної Армії. Попервах служив у частині, в
обов’язки якої входила охорона московського Кремля. І сам цей факт засвідчує, що вже тоді в Миколі
Руденку угадувалися риси людини непересічної, вольової і надійної.
Подальшим серйозним випробуванням стала Велика Вітчизняна. Віч-на-віч з ворогом зіткнувся
на Ленінградському фронті. В одній із запеклих сутичок зазнав важкого поранення. Потребувалося
тривале лікування. Більше року перебував у госпіталі, мужньо переніс кілька складних болісних операцій. Після одужання дістав інвалідність, але залишився в строю – був призначений політруком прифронтового госпіталю. Й довго ще не знімав військову форму, яку прикрашали бойові нагороди.
... Демобілізувався у чині капітана. Оселився в селищі Буча, що під Києвом. Почав поновлювати
перервані буревієм війни стосунки з столичними літераторами, поринув у роботу над новими віршами. Вони засвідчували: гартований у полум’ї фронтових випробувань голос поета мужніє, набуває
індивідуальності і високого громадянського звучання.
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Канадський Інститут
Українських Студій
Видавництво ТАКСОН
Київ-Едмонтон-Торонто
1998

В’язень мордовського концтабору.
1981 рік.

Микола Руденко на прийомі у президента США Рональда Рейгана. Травень 1988 року.
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У 1947 році, невдовзі після виходу у світ збірки „З походу”, був прийнятий до Спілки письменників України. І це стало новим стимулом до творчості.Одна по одній видаються його книжки, у тому
числі романи „Вітер в обличчя” й „Остання шабля”, збірка оповідань і нарисів „Біла акація”... 1
Улюблену літературну справу поєднував з виконанням громадських обов’язків, що постали перед ним як молодим комуністом. Обирався членом парткому Спілки письменників України, членом
Київського міськкому партії... Працював відповідальним секретарем видавництва „Радянський письменник”, редагував журнал „Дніпро”.
Здавалося, ніщо не заважатиме кар’єрі, яка так вдало вписувалася в атмосферу ранньої повоєнної
доби – часу чистих надій і великих сподівань.
... Злам у світогляді стався під впливом викриттів, які пролунали на ХХ з’їзді КПРС, розвінчання
культу особи Сталіна. Після довгих і тяжких роздумів над оприлюдненими тоді фактами зловживань
влади Руденко дійшов висновку, якого, мабуть, сам попервах налякався: коріння культу – не в особистих негативних якостях генсека, що намагався довести М.С.Хрущов. Вони – в сліпій вірі вождів Радянського Союзу у догмати „єдино правильного марксистсько-ленінського вчення”. Вчення, що торує
шлях не в „царство свободи”, як були переконані й силоміць переконували співвітчизників його войовничо налаштовані апологети, а в безвихідь.
Під впливом таких думок, Руденко у числі перших на теренах Союзу РСР замахнувся на те, що в
тодішній тоталітарній системі вважалося найсвятішим – на основи марксизму-ленінізму. Піддав, проміж іншим, критиці одне з основних положень вчення Карла Маркса – теорію додаткової вартості як
продукт соціально-економічний і запропонував своє бачення проблеми. В романі „Орлова балка”
уклав у вуста героя твору власні вистраждані думки. Наведемо одну з них:
„Сьогодні нам відомо: фотосинтез щороку виробляє по 128 тонн живої речовини на кожну земну
людину. Особлива роль належить злакам: з одного зерняти можна одержати 30-40 зерен. Труд, який
вкладається в землю, окупається сторицею. Саме тут, у хліборобстві, а не деінде, й народжується додаткова вартість. Отже, вона фактично виробляється природою, а вже потім вливається в суспільство.
Щоправда, природі не відомі оті поняття: вартість, додаткова вартість тощо. У природі діють енергетичні закони. Та що ж таке гроші, коли не суспільний еквівалент енергії? Саме цього й не розумів
К.Маркс” 2.
Своїми сумнівами, роздумами про можливі трагічні наслідки проводжуваної ЦК партії економічної і соціальної політики комуніст Руденко намагався поділитися з керівниками тодішнього Радянського Союзу. Останні, однак, залишилися глухими до його голосу, розцінили наполегливість Миколи
Даниловича як хворобливе марення. Ставили в провину йому й дружні стосунки з такими відомими
правозахисниками, як Андрій Сахаров, Петро Григоренко, Юрій Орлов, Анатолій Щаранський, Людмила Алексєєва... З першим із них Руденко зустрічався на його московській квартирі, ділився своїми
відчайдушними думками. Сахаров підтримав письменника і водночас порадив йому активізувати правозахисну діяльність 3.
Під впливом спілкування з опальним академіком Руденко заснував у 1976 році Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінкських угод і став її першим головою 4. В числі більш як
сорока членів групи були такі відомі правозахисники, як Василь Стус, Юрій Литвин, Валерій Марченко, Олекса Тихий. Усі вони з часом загинули в радянських концтаборах.
Щодо Руденка, то до нього влада, як тоді це називалося, вжила організаційних заходiв. Звинуватили в антирадянських поглядах, виключили з лав КПРС та Спілки письменників. Логічним продовженням цькування стали арешт і засудження у 1977 р. до семи років позбавлення волі та п’яти років
заслання 5.
Відбував покарання у мордовських таборах ЖХ-385/19 та ЖХ-385/3. Спочатку як інваліда війни
другої групи Руденка не залучали до тяжкої фізичної праці, але в подальшому за „норовливість і непокірність” такої „пільги” позбавили. Роки заслання провів у с. Майма Горно-Алтайської автономної
області.
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„В таборах я написав чимало, – згадував пізніше М.Руденко. – Екстремальні умови підштовхували мене до роботи. Дружина потай виносила написане після побачень зі мною. У зшитках самвидавів
воно потім потрапляло за кордон”. До речі, побачення в’язнів ГУЛАГу з рідними відбувалися за умов,
які, на думку табірного начальства, виключали найменшу можливість потаємного обміну речами і
папірцями. Руденко ж і в цьому випадку виявив свої неординарні здібності – знайшов шлях подолання
перепон, розгадати який наглядачам за всіх їхніх старань так і не вдалося. Знали, що передає “зловмисні” писання, але схопити за руку жодного разу не зуміли! Дружину також заарештували і присудили
їй п’ять років ув’язнення у таборах суворого режиму та п’ять років заслання”6. На суворості покарання позначилася й така відчайдушно смілива акція Раїси Опанасівни: у травні 1978 року біля входу до
бібліотеки ім. В.І.Леніна в Москві вона розгорнула гасло: ”Звільніть мого чоловіка, інваліда війни
М.Руденка!” 7
... Коли в обох Руденків скінчилися терміни заслання, з’ясувалося: повертатися подружжю нікуди – їхню київську квартиру влада конфіскувала, а самих позбавила радянського громадянства.
Були змушені виїхати до Німеччини, а звідти – до Америки.
І там, далеко від Батьківщини, таланти Руденка, його різнобічні знання і філософські погляди,
його гіпотези на тему впливу космосу на життя землян знайшли широке визнання.
Микола Данилович плідно працює на радіостанціях „Свобода” і „Голос Америки”, не полишає
роботи над новими прозаїчними і поетичними творами. Висуває і переконливо обґрунтовує нові наукові концепції.
У 1988 році Філадельфійський освітньо-науковий центр назвав нашого земляка „Українцем року” – за стійкість в обстоюванні прав українського народу і його культури. Через два роки Руденко
був обраний дійсним членом Української Вільної Академії Наук (США) 8.
... А тим часом назрівали великі потрясіння на Батьківщині. Як і прорікав Руденко, розпався Радянський Союз. Зрозуміло, за таких обставин перебування на чужині не могло не пригнічувати Миколу Даниловича. Й невдовзі після ухвалення Верховною Радою України Декларації про державний
суверенітет Руденко повернувся на Батьківщину. Влітку 1992 року побував на Луганщині, в краю, де
народився, провів дитячі та юнацькі роки, склав перші вірші. Зустрічався із земляками, цікавився
їхнім життям, розповідав про своє. На літературному вечорі в обласній бібліотеці імені Горького, зокрема, сказав:
„ Доки я знаходився у таборах, на Заході вийшло десять моїх книжок українською, англійською,
німецькою мовами. Поезія врятувала мене від відчаю, і я вижив, не зганьбився перед собою і своїм
народом і тому з чистим серцем повертаюся на Україну.
Я надто довго не був на Луганщині. Останній раз, пригадую, був у сестри, напередодні Різдва. Це
було якраз перед арештом, в кінці 1976 року. Якось взнав про мій приїзд Олекса Тихий (близький друг
і однодумець Руденка. – Авт.) і також приїхав до Комунарська. На той час вже і мене, і мою сестру,
Таїсію Данилівну, викликали в прокуратуру, робили обшук на її квартирі, бо вважали, що я сюди привіз антирадянські документи. Я дуже важко це переживав. Не за себе, а за сестру боявся, за її чоловіка,
за її сина, яким через мене довелося страждати.
З Олексою Тихим нас заарештували в один день. Він якраз був вдома, в Дружківці Донецької області. Туди ж відправили й мене. Це було зроблено для того, аби мене не судити в Києві. Тодішнє
правосуддя дуже боялося розголосу, а в мене на той час вже було чимало впливових друзів. Більш за
все вони боялися приїзду Андрія Сахарова” 9.
Судилище проходило в Ленінській кімнаті Дружківської контори „Змішторгу”, з якої на той час
зняли вивіску. У своєму вироку суд кваліфікував усі художні твори, публіцистичні статті, усні висловлювання Руденка як наклепницькі – такі, що „мають ворожий характер, паплюжать радянський державний і суспільний лад”. Після того спеціальним розпорядженням Головліту УРСР було вилучено з
обігу (бібліотек і торгівлі) усі твори Руденка – загалом 17 назв 10.
... Знову вдихнувши на повні груди повітря Батьківщини, Руденко з новим припливом сил поринув у роботу. Вириваються з лещат небуття старі, подаються на суд читачів нові його книги, у тому
числі – „Найбільше диво – життя. Спогади”.
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У 1993 році за роман „Орлова балка” і поетичну збірку „Поезії” Микола Данилович був удостоєний Державної премії ім. Т.Г.Шевченка 11.
19 грудня 2000 р. з нагоди 80-річчя від дня народження М.Д.Руденку було присвоєно звання Героя України з врученням ордена Держави 12.
... Після поранення на Ленінградському фронті лікарі, говорячи про можливість повернення Руденка до нормального життя, залишали йому на це лише один шанс із ста. Й саме він випав Миколі
Даниловичу. Вірніше, був виборений у жорстокому, більш як піввіковому поєдинку з недугою. Долав
її, доки билося серце.
Рідні, друзі, численні шанувальники таланту Руденка простилися з ним на початку квітня 2004
року.
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МИКОЛА РУДЕНКО
Я нині весь – немов крутий заміс
Із споминів, та сповідей, та сліз.
Шаную те і вірю тільки в те,
Що у душі Голгофою росте.
Мене кололи й різали – терпів,
Але нічого не робив напів.
Ламав життя і заново творив,
Та напівправди я не говорив.
Напівкохання в серці не беріг,
Не кликав напівдруга на поріг.
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Авансу на безсмертя не давав
Тому, хто напіввірш декламував.
Коли життя – воно таки життя,
Не напівмати чи напівдитя.
А раз тюрма – то це таки тюрма,
Бо напівдолі у людей нема...
Отож коли згорю у боротьбі,
Ви напівславу запишіть собі.
Мені ж доволі з Космосом злиття.
А там нехай приходить забуття.
1977 р.

ХЛІБ ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО
Жила Вкраїна. Плакала, стогнала.
Проте я твердо свідчити берусь:
За всі віки безхліб’ям не загнала
Нікого в землю Україна-Русь.
Від тих часів, коли з’явилось рало,
Голодних мук не відало село.
Хай неврожай – та люди не вмирали:
З двадцятим віком лихо це прийшло.
Ми ледь живі верталися зі школи –
До кропиви іще з десяток діб.
Хоч шахтарі не мерли, та ніколи
Я не забуду той нелюдський хліб.
Ні з’їсти, ні відмовитись не владний,
Я знав: з корою товчене зерно...
Він повернувсь до мене в рік блокадний –
Той хліб, що вельми схожий на багно.
Але чи думав я посеред бою,
Коли з махрою чорні крихти гріб:
Десь років через сорок із тобою
Я знов зустрінуся, блокадний хліб?..
Ні, люди, я розказую не байку –
Це наша несьогоднішня біда:
Серед лісів мордовських маю пайку,
З якої тридцять третій прогляда.
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Вона, мов глина, облипає руки –
Те ж саме лихо, що й давно колись...
Молюсь тихенько, щоб мої онуки
До глевтяків таких не дожились.
1981 р.

СОН І РЕАЛЬНІСТЬ
Чомусь наснилося, що я упав на Сонце,
Як лебідь падає на чисту воду.
На диво радісний мені був сон цей:
Я бачив під собою власну вроду.
Літали в небесах крилаті люди.
Я зрозумів: душа торкнулась раю.
Кришталь і золото яскріли всюди.
Куди ж тепер? Я снів не вибираю
Розкинув крила в золотавих хмарах.
Небесний шовк мені вкриває плечі...
Прокинувся на дерев’яних нарах
У карцері.
Дрижу від холоднечі.
2002 р.
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А.В.ЛЕБЕДЄВА

ЛАУРЕАТ
СТАЛІНСЬКОЇ ПРЕМІЇ
З ...
БУТИРСЬКОЇ ТЮРМИ
Пашков Борис Ілліч

Обкладинка справи.

Народився у 1906 році в м. Пенза Російської Федерації.
Після закінчення Московської військово- хімічної академії
мешкав і працював на Луганщині. У травні 1940 року був засуджений до 10 років позбавлення волі, в червні 1947-го
удостоєний звання лауреата Сталінської премії. Реабілітований у 1955 році.

Як відомо, у передвоєнні роки справжній „дев’ятий вал” репресій обрушився на командний
склад Червоної Армії. Тоді ж зазнали переслідувань багато керівних кадрів оборонної промисловості,
зокрема, авіаційної і артилерійської галузей, підприємств, що випускали для військових потреб вибухові речовини.
Головного інженера динамітного заводу № 59 в м. Петровське Краснолуцької міськради
Б.І.Пашкова заарештували 26 квітня 1938 року1. Сталося це в кабінеті директора підприємства, куди
останній за наполяганням працівників НКВС викликав Бориса Ілліча буцімто у якийсь терміновій
виробничій справі. Особи у військовій формі, не пред’явивши ордера на арешт, всадовили головного
інженера в машину, яка швидко промайнула заводську прохідну.
З того моменту в житті Бориса Ілліча почався довгий період поневірянь.
Під час обшуків, проведених на робочому місці і вдома у Пашкова, ніяких компроматів виявлено
не було. Та це не завадило слідству з ходу звинуватити його у приналежності до диверсійношкідницької організації, що ніби діяла на підприємстві: дезорганізовувала виробничий процес, готувала терористичні акти.
На допитах від підслідного вимагали визнати себе винним у підривних діях, назвати спільників.
При цьому слідчі раз у раз вдавалися до заходів фізичного і морального тиску, діючи за принципом:
„Потрібних нам показань доб’ємося будь-якими способами”. Способи ті діяли практично безвідмовно,
і з часом знесилений тортурами Пашков, як зазначалося у документах справи, „визнав себе винним у
проведенні підривної роботи, розрахованої на зрив виробництва боєприпасів для РСЧА” 2.
Справу розглядала Військова колегія Верховного суду СРСР. До речі, заочно. Аби не дозволити
вимовити на своє виправдання бодай жодне слово. Вирок від 31 травня 1940 року гласив: позбавлення
волі строком на 10 років3.
Попервах відбував покарання у в’язницях: Луганськ, Донецьк, Москва (знаменита Бутирка). Потім, як і персонажі повісті О.І.Солженіцина „У колі першому”, був направлений на роботу в один із
номерних (закритих) науково-дослідних інститутів.
Поєднання запроваджених там суворостей тюремного режиму із створенням доволі широких
можливостей для творчої роботи за фаховою військово-інженерною спеціальністю оберталося відчутними результатами. Невеликим кількісно колективом за порівняно короткий час було здійснено більше десяти наукових розробок, що мали оборонно-промислове значення. Неабияку роль у цьому відігравав створений у закладі Пашковим та його колегами моральний клімат. З огляду на тривожні звістки, які надходили з фронтів Великої Вітчизняної, люди примусили себе забути про образи, заподіяні
неправедними арештами і судом.
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Пашков вважався начальством фахівцем першої руки. І коли в один з моментів надгостро постало питання про прискорення пуску нового великого порохового заводу на Уралі, технічним керівником робіт призначили саме його.
Протягом усіх воєнних років зек Пашков наполегливо працював над новою технологією виробництва пороху, важливість чого саме на той час важко було переоцінити. І його зусилля гідно відзначили. Постановою Ради Міністрів СРСР Пашков, разом з групою підлеглих науковців і виробничників, був удостоєний звання лауреата Сталінської премії 4.
До речі, за рік до того, 27 травня 1946-го Борис Ілліч, згідно з рішенням Особливої наради при
МВС СРСР, був умовно-достроково звільнений від подальшого відбуття покарання з правом проживання в м. Москві 5. Остання обставина була для науковця з огляду на його творчі плани особливо
важливою.
Протягом усього строку дії вироку Борис
Ілліч надіслав до вищих судових інстанцій
дванадцять звернень з проханням переглянути
його справу. Одинадцять лишилися без
реагування, а одно варто процитувати, як
приклад чиновницького головотяпства. У 1950 р.
Пашкову, на той час лауреату Сталінської
премії, з канцелярії Голови Президії Верховної
Ради СРСР М.М.Шверника повідомили: „Для
перегляду вироку немає підстав”.
Справжня ж реабілітація почалася в
середині п’ятдесятих років.
Звинувачення Пашкова в тому, що він проводив на заводі в м. Петровське шкідницьку роботу і
брав участь у підготовці терористичних актів, були спростовані висновками спеціальної експертної
комісії від 20 травня 1955 року 6, а також свідченнями компетентних науковців. Підтвердимо мовлене
уривками з документів.
Е.З.Плюшкін, доктор технічних наук, професор:
– Цінний спеціаліст порохової промисловості, який багато зробив для розвитку вітчизняного порохівництва.
А.С.Бакаєв, доктор технічних наук, професор, викладач Московського хіміко-технологічного інституту ім. Д.І.Менделєєва:
– Праця інженера Пашкова завжди відзначалася солідною науково-дослідницькою постановкою,
що забезпечувало автору незмінний успіх. Пашковим разом із своїми співробітниками видано 24 звіти
про виконану роботу, що становлять літературний матеріал для вивчення нової техніки виробництва
порохової маси балістичних порохів, де Пашков був провідним радянським спеціалістом.
У червні 1955 р., через сімнадцять років після арешту Пашкова, Військовою колегією Верховного суду СРСР було ухвалено постанову:
„Вирок від 31 травня 1940 р. щодо Пашкова Бориса Ілліча скасувати за обставинами, що знову
відкрилися, і справу відносно нього припинити за відсутністю складу злочину” 7.
Наш земляк гідно витримав найсуворіші випробування беззаконням сталінського режиму.

___________________
1
2
3
4
5
6
7

Архів УСБУ в Луганській обл., спр. 7107-р., арк. 7зв.
Там само, арк. 80, 81.
Там само, арк. 84.
Там само, арк. 146, 147.
Там само, арк. 86.
Там само, арк. 134, 141.
Там само, арк. 174.
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ОЛЕКСІЙ НЕЖИВИЙ

ТАЛАНТ,
ЯКИЙ
ЛЯКАВ
ВЛАДУ
Гайворонський Платон Антонович

Обкладинка справи.

Народився 16 листопада 1899 року в м. Луганську.
Після здобуття юридичної освіти працював адвокатом.
Автор двох автобіографічних книг на правову тематику.
За упередженими звинуваченнями „трійкою” УНКВС по
Луганській області у 1938 році засуджений до розстрілу.
Реабілітований у 1958 році.

Грозовими хмарами згустилися над українським письменством тридцяті роки. Посилилися й пожорстокішали гоніння на майстрів пера, які не квапилися вплітати голоси у хор хваліїв сталінського
режиму.
Не скорялися, звісно, далеко не всі. Було багато таких, що, аби убезпечитися, пристосовувалися і
через те втрачали мистецьку справжність. А дехто вважав за краще просто зійти з небезпечної літературної стежини, перечекати смутні часи на узбіччі.
Репресії псували життя багатьом. Та, мабуть, найболючіших ударів зазнавали талановиті, опозиційно налаштовані до владної політики початківці. Паростки їх обдарувань безжально нищилися на
корені. Характерний приклад – вкорочений системою життєвий і творчий шлях нашого земляка Платона Гайворонського.
...Вперше я довівся про Платона Антоновича з книги спогадів Григорія Костюка 1 „Зустрічі і
прощання” (Едмонтон, США, 1987 р.). У 1934 році він працював у Луганському педагогічному інституті й досить докладно розповів про бачене й чуте тоді у своїх мемуарах.
Переповім один з епізодів.
„Поза інститутом, – писав Костюк, – у мене знайшовся там приятель – відомий адвокат і автор
книги „Нотатки оборонця” Платон Гайворонський. В минулому він мав дружні стосунки з кількома
членами УКП 2, у тому числі з Б.Д.Антоненком-Давидовичем3. В подальшому, вже після мого арешту,
дізнався, що Гайворонського безжально проковтнула доба терору”.
Отож, маючи лише такі скупі відомості, розпочинаю пошуки. Виявилися вони досить складними.
Жодної книги Платона Гайворонського після кількох „зачисток” не залишилося ні в обласній, ні в
інших місцевих бібліотеках. Єдиним, що пощастило знайти, виявилася кримінальна справа у фондах
Державного архіву Луганської області. З її вицвілих аркушів яскраво поставала картина беззаконня і
свавілля, безправ’я людини в умовах тоталітарної системи.
У справі наведені короткі біографічні дані про Гайворонського.
Народився він 16 листопада 1899 року в Луганську. Здобувши вищу освіту і диплом правознавця, працював у міський юридичній консультації оборонцем ( на слово „адвокат” тоді було накладено
суворе табу: мовляв, пережиток капіталізму)4.
На момент арешту – 3 липня 1938 року – Платону Антоновичу йшов тридцять восьмий рік. Був
одружений, мав сина і доньку.
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Через кілька днів після арешту Гайворонському пред’явили звинувачення: був охарактеризований в ньому як активний учасник націоналістичної повстанської організації, що готувала ґрунт для
повалення існуючого політичного ладу в СРСР. Ставилося у провину також перебування у 1918-1919
роках у лавах організації „Просвіта”5. У протоколі допиту від 26 серпня 1938 р. зазначалося, що як
політично нестійкий елемент Гайворонський виключений з лав КП(б)У 6.
Усі необґрунтовані звинувачення підслідний попервах рішуче відкидав. Та дуже швидко, як випливає з протоколу допиту від 5 вересня, повністю визнав усі свої „погріхи”. Коментарем до цього
факту може бути нагадування читачеві про тодішні нелюдські способи ведення слідства. Про самообмови, до яких масово примушували тоді підслідних.
Двадцятого вересня 1938 року Особлива „трійка” УНКВС по Луганській області засудила
П.А.Гайворонського до вищої міри покарання з конфіскацією усього особисто йому належного
майна7. І це за умови, що в ході слідства і суду жодне з пред’явлюваних звинувачень не було переконливо доведене, що суттєвими розбіжностями рясніли показання свідків.
Санкціонований суддями постріл обірвав життя письменника 29 вересня того ж тридцять восьмого. Й відтоді на довгий час його прізвище кануло у небуття. Справедливість було відновлено тільки
через двадцать років. У 1958-му Луганський обласний суд скасував неправедну постанову Особливої
„трійки” і повернув Платонові Антоновичу його чесне ім’я та гідність8. До речі, як це не дивно, в жодному з документів, підшитих у кримінальній справі Гайворонського, не міститься навіть натяків на
те, що він був письменником, автором двох книг. Найімовірніше, далася взнаки надзвичайна квапливість, з якою працювала у 1937-1938 роках зловісна репресивна машина. Бо ж по-справжньому переконливий звинувальний матеріал проти Платона Антоновича можна було почерпнути саме з його
книг.
Про це, гадаю, варто сказати докладніше.
...У двадцятих роках „Луганская правда” почала друкувати на своїх сторінках судові нариси Платона Гайворонського. Тоді ж налагоджує він зв’язки з членами літературної організації „Вибій”. А в
1931 році в Харкові виходить друком його книга „Нотатки оборонця”. Нині один з її примірників зберігається в Центральній науковій бібліотеці імені Вернадського НАН України.
Основою нотаток, як зазначав у передмові автор, стали його власні живі спостереження, накопичені за роки судової практики, психологічні характеристики деяких із суддів і прокурорів, свідків і
підслідних. Кращим з оповідань збірки притаманні гострий сюжет, аналіз думок і дій персонажів.
Показовим у цьому плані є оповідання „Блатна”. Його героїня – молода жінка, заарештована за дрібну
крадіжку. В ході судового засідання вона не тільки не робить спроби заперечувати чи применшувати
значення своєї провини, а намагається подати себе у найгіршому вигляді. Повідомляє, зокрема, що її
батько, офіцер старої армії, був розстріляний більшовиками, а сама вона (який жах!) ...навчалася в
гімназії. Автор резюмує: „Перед судом стояла одна з нащадків тих, кого розбила і знищила, як непотрібне й чуже, революція. Серед створених нею умов вона не знайшла собі місця і, швидко здекласувавшись, перетворилася на звичайнісіньку кримінальну злочинницю, що мріє про бупр9, як про рідну
хату”.
У названому, як і в деяких інших оповіданнях збірки, червоною ниткою проходить думка: безліч
життів було спотворено і спаплюжено страхітливою силою, ім’я якої – революція.
Вірним обраному жанру залишився Платон Гайворонський і в другій збірці – „Слово” (видавництво „Рух”, 1932 рік). І в ній він, слідуючи правді життя, створив реалістичні картини доби.
Особливо відчутно це в оповіданні „Подарунок з умовою”, де куркуль Гнилодуб у такій формі
пропонує віддати усе своє майно колгоспу: „Якщо майно моє приймете, –мабуть, не відмовите сина й
дочку мою учитися послати... туди, звідки агрономи й лікарі виходять”10. У відповідь на таку пропозицію колгоспники негайно йдуть розкуркулювати Гнилодуба.
Твори Платона Гайворонського виходять за межі соціологізованих схем, що домінували в літературі соціалістичного реалізму. Молодий письменник, хоча й був затиснутий в ідеологічні лещата, в
усьому прагнув правди і справжності.
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Книга „Слово” увінчала короткий і трагічний життєвий шлях письменника. Та слово, мовлене
ним в український літературі, попри усі намагання тоталітарного режиму, не зникло з пам’яті земляків, лишається в строю.

___________________
1

Григорій Олександрович Костюк (1902-2002 рр.), широко знаний український історик, публіцист, громадський діяч, академік НАН України. Довгі роки жив і працював у США.
2
Українська комуністична партія, яка на початку двадцятих років виступала за самостійну радянську
Україну. Саморозпустилася у 1925 р. Частина укапістів вступила до КП(б)У.
3
Український письменник, багаторічний в’язень сталінських таборів.
4
Бахмутський шлях. - 1999. - № 2. - С.70.
5
Українське культурно-просвітницьке товариство народовського спрямування. Опікувалося проблемами
ліквідації неписьменності, відкриття читалень, книговидавництва і книгорозповсюдження тощо. В числі
активних діячів “Просвіти” були Л.Українка, М.Коцюбинський, Б.Грінченко. Було засноване у 1868 році,
ліквідоване більшовицьким режимом у 1939 р.
6
Державний архів Луганської обл. - Ф.Р - 3747, оп. 2, спр. 5096-р., арк. 13.
7
Там само, арк. 50.
8
Там само, арк. 127.
9
Будинок примусових робіт.
10
Бахмутський шлях. - 1999. - № 2. - С. 71.
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З полону забуття
В.В.ФЕДІЧЕВ

ДОЛЯ
ДОНСЬКОГО
КАДЕТА
Клубков Пантелій Іванович

З архівної справи 16082-р.

Народився у 1909 році в селищі Станично-Луганське,
в сім’ї козака. Навчався в Донському кадетському корпусі
(м. Новочеркаськ). У лютому двадцятого року вихованці
корпусу були змушені залишити країну разом з відступаючими частинами білої армії.У 1934 році Клубков повернувся на батьківщину, у 1937-му за безпідставним звинуваченням у шпигунстві був засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.

У розпалі Перша світова... Російська армія веде запеклі бої з німцями та їх союзниками. Сотник
Іван Клубков, уродженець Станиці Луганської – у гущавині подій. Раз у раз наказує побратимамкозакам сідлати бойових коней. Кінця протистоянню ще не видно, а в стольному Пітері й на сході
Малоросії вже бубнявіють бруньки на отруйному дереві державного перевороту...
Командирських турбот у Клубкова – ніколи угору глянути. А ще ж ятрять душу особисті. Підростає син, потребує строгої отецької турботи, прилучення до звичаїв і традицій дідів-прадідів. Не без
труднощів улаштував восьмилітнього Пантелія до Новочеркаського імператора Олександра ІІІ кадетського корпусу. Навчання тоді виявилося, однак, недовгим. Розпочалася громадянська війна, і в лютому 1918-го Новочеркаськ захопили більшовики. Кадетів відправили по домівках.
Дон, одначе, продовжував бурлити, ситуація лишалася мінливою і тривожною. У 1918-1919 роках, коли владу там взяв у свої руки отаман Війська Донського генерал П.М.Краснов, заняття у корпусі відновилися. Відбувся 30-й випуск. Як заздрив Пантелій винуватцям торжества! Подумки вже й
себе бачив бравим юнкером.
Солодкі мрії розвіялися в кінці двадцятого року. Червона Армія знов перехопила ініціативу і перейшла в рішучий наступ. Фронт швидко покотився на південь.
В один з останніх днів грудня вихованців корпусу вишикували на Соборній площі Новочеркаська. Звідти, в негоду – лютували стужа й вітер – пішим ходом кадети разом з добряче поторсаними в
останніх боях білогвардійськими загонами рушили на Кубань.
Стійко долав труднощі переходу Пантелій Клубков. Кадети – хоча у збройних сутичках з переслідувачами, які буквально наступали на п’яти, участі не брали, – теж зазнавали чималих втрат. Гинули
від снарядних осколків і сліпих куль, холоду, виснаження й різних хвороб – особливо лютував тиф. В
одному лише Катеринодарі1 залишили шість отрочих могил. Чимало хто поневірявся в похідних лазаретах, деякі, доросліші, тікали в діючу армію.
До Новоросійська дісталася ледве половина корпусу. Розмістили кадетів у вистуджених казармах
з повибитими шибками. Спали покотом, укривалися однією ковдрою – здорові, тяжкопоранені, заразні хворі... 22 лютого 1921-го було наказано прямувати до набережної. Там, у портовій лазні, кадетів
помили й одягнули у новеньке англійське обмундирування – деяким дісталося на кілька номерів більше, ніж було потрібно. Одразу ж потому почалася посадка на пароплав „Саратов”2. Чи вдасться
повернутися додому? Думали про таке всі, відповіді не міг дати ніхто. Гіркі сльози капали на згорьовану землю. Вона, здавалося, теж плакала...
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І от вже чутно поскрип якоря. Обривається остання нить, що зв’язує з рідною землею. „Саратов”
дає прощальний гудок, і невдовзі береги Вітчизни зникають за обрієм. Чорне море, протоки Босфор і
Дарданелли, Середземне море, Суецька протока, Єгипет... У вигнанні, попри всі труднощі, корпус
продовжував функціонувати. Окрім викладання суто військових дисциплін, педагоги в погонах навчали кадетів й того, що могло знадобитися їм за різних обставин у подальшому самостійному цивільному житті. Не шкодували зусиль, аби заміняти хлопчакам батьків та рідних.
З часом Клубков продовжив освіту в Туреччині. Звідти подався до Франції, де влаштувався електриком на металургійний завод у Ліоні 3.
Мав усі можливості пристосуватися до безбідного життя у благополучній країні. Та не давала
спокою думка про батька, з яким бачився востаннє чотирнадцять років тому. Як склалася його доля?
Намір вести пошуки з допомогою листування швидко відкинув як такий, що міг тільки зашкодити.
Почав клопотати про одержання дозволу повернутися на батьківщину. Виявилося, на подив, це справою не дуже складною.
Багато про що думав у дорозі. Припускав різний поворот подій, але особливої тривоги не відчував. Бо ж опинився за кордоном ще нетямущим хлопчиськом. Відносно ж засторог, що, мовляв, колишніх „білих” та їх нащадків в Радянському Союзі або розстрілюють, або засилають до Сибіру, вважав таке пустим залякуванням...
Без особливих пригод перетнув державний кордон, дістався рідної станиці. От і батьківська оселя. Затамувавши подих, постукав у двері: хто ж відгукнеться?
...На жаль, про долю батька нічого дізнатися не зміг. Та й його самого ніхто не визнав як земляка-поверненця. Натомість, добру обізнаність виявили місцеві працівники НКВС. З ходу заарештували
і оголосили шпигуном-диверсантом 4. Пояснювали просто: іншого сенсу повертатися в рідні краї у
нього не було. Щоправда, слідчі, яким доручили вести справу Клубкова, попервах поставилися до
молодої людини з певною мірою розуміння. Читаємо на аркушах кримінальної справи:”Необхідно
відзначити, що в справі проглядається недоведеність шпигунської діяльності звинувачуваного. Однак,
враховуючи його соціальну небезпеку для Донбасу, що підтверджується наявними матеріалами, цілком достатньо застосування до Клубкова адмінвислання”. Вищі чекістські інстанції з таким не погодилися і зажадали дослідування.
Події, про які йдеться, відбувалися у 1935 році. До зловісного тридцять сьомого залишалося два
роки. Саме такий час й відпустила доля Пантелію Клубкову на все його подальше життя на батьківщині. Життя без „літа” й „осені”. Йшов Клубкову тільки двадцять шостий рік.
На той час він мешкав у Луганську, працював на заводі імені Жовтневої революції електриком.
Оженився. Народилася донька, яку разом з дружиною Софією Іванівною нарекли Тамарою. Вона,
коли підросла і почала спілкуватися з сусідськими дітлахами, дізналася від них, що є „дочкою ворога
народу...” Отруйне тавро довгі роки гнуло додолу юні плечі, гасило усмішку.
У кримінальній справі П.І.Клубкова – десятки документів, які були покликані довести його злочинну діяльність. Наведемо уривки з двох із них. В обох, до речі, відчувається намагання допитуваних
догодити слідству, найгіршим чином охарактеризувати Пантелія та його батька:
Із показань мешканця хутора Теплого Станично-Луганського району П.Т.:
„ Клубкова П.І. та його батька, колишнього станичного отамана я знав добре. За часів громадянської війни Клубков Іван служив у білій армії, пізніше евакуювався за кордон і забрав із собою сина
Пантелія”5.
Із свідчень мешканця м. Луганська Д.Б.:
„ Клубкова П.І. я знав як уродженця Луганської станиці. Він – козак, син станичного отамана
Клубкова, який активно боровся в лавах білої армії проти Радянської влади. До 1934 року Клубков П.І. перебував у Франції, де обертався у привілейованих колах білоемігрантської молоді”6.
З протоколу допиту Клубкова П.І.:
„Запитання: Розкажіть, за яких обставин ви потрапили за кордон?
Відповідь: У березні 1920 року разом з кадетським корпусом був відправлений в еміграцію. Там […] 4 роки навчався за рахунок пожертвувань.
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Запитання: Слідству відомо, що ви закинуті в СРСР з контрреволюційним завданням – чи підтверджуєте це?
Відповідь: Ніколи ніякою контрреволюційною діяльністю я не займався”7.
Намагання Клубкова довести свою невинуватість до уваги не бралися. Слідчий, який вів його
справу, безапеляційно констатував:
„ […] Контрреволюційна діяльність Клубкова підтверждується показаннями свідків”8.
І все. Жодного доведеного звинувального факту. Та вони й не були потрібні слідству.
З протоколу засідання „трійки” УНКВС по Донецькій області від 29 листопада 1937 року:
„Клубкова Пантелія Івановича – розстріляти, майно конфіскувати”9.
До нескінченного „списку” знешкоджених „шпигунів” зарубіжних розвідок додалося ще одне
прізвище нашого земляка...
Справа П.І.Клубкова переглянута у 1989 році. Тоді ж він був реабілітований.

___________________
1

Нині м. Краснодар, центр Краснодарського краю, Російська Федерація.
С.В.Волков. Кадеты и юнкера в Белой борьбе и на чужбине. - М.-2003.- С.183-195, 617-710.
3
Архів УСБУ в Луганській обл., спр. 16082-р., арк. 10-13.
4
Там само, арк 1-2, 11.
5
Свідчення неправдиве. Батько і син евакуювалися порізно.
6
Сумнівно, щоб рядовий заводський робітник міг обертатися у привілейованих колах білоемігрантської
молоді.
7
Архів УСБУ в Луганській обл., спр. 16082-р., арк 12.
8
Там само, арк 15.
9
Там само, арк 16
2
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А.О.КЛИМОВ

ЗНАРЯДДЯ
ОПОРУ –
ПЕРО
І СЛОВО
Єфремін Олександр Володимирович

Довідка про звільнення
з ув’язнення.

Народився в 1888 році в м. Луганську, в сім’ї службовцязалізничника. Присвятив життя літературній і викладацькій
діяльності. Працював на кафедрі російської і зарубіжної літератури Луганського державного педагогічного інституту,
професор, автор двох докторських дисертацій. Зазнавав незаконних репресій, був засуджений до тривалих строків позбавлення волі у 1937 і 1948 роках. Реабілітований в обох справах у 1956 році.

Першого грудня 1954 року директор1 Луганського державного педагогічного інституту ім.
Т.Г.Шевченка Федір Гужва підписав наказ, в якому, зокрема, були такі рядки: „Призначити
О.В.Єфреміна старшим викладачем кафедри російської і зарубіжної літератури з окладом 600 карбованців і навчальним навантаженням на другий семестр 170 годин”2. На історико-філологічному факультеті одразу ж відчули: колектив дістав гідне поповнення. Новачок показав себе талановитим науковцем, педагогом від Бога називали його колеги. Ось він на невеличкій груповій фотографії тих часів:
інтелігентна, більш ніж скромно одягнена людина, в окулярах, з довгою сивою бородою і стомленим
поглядом. Ким же був він, перший післявоєнний професор Луганського педагогічного?
Єфремін (такий псевдонім обрав для себе О.В.Фрейман) народився в Луганську в 1888 році. Батько був високопоставленим службовцем на залізниці, отже син міг здобути престижну освіту. Почав
її в місцевій гімназії, а в шістнадцять років поїхав до Франції – для глибшого вивчення французької
мови і літератури. У 1907 році вступив до Петербурзького політехнічного інституту, здобув спеціальність інженера-економіста. Й одразу ж після того, протягом 1912-1916 рр., отримав другу вищу освіту
– на юридичному факультеті Харківського університету3.
Та із застосуванням набутих знань на практиці довелося зачекати: молоду людину захопив вир
революційних подій. У сімнадцятому році вступив до партії соціалістів-революціонерів. І хоча „есером” був усього кілька місяців, „некомуністичне минуле” йому з часом пригадали, як і подальші так
звані „опозиційні троцькістсько-зинов’євські коливання” в кінці двадцятих років...
У 1918-1926 рр. О.В.Єфремін – військовослужбовець, брав участь у бойових діях Червоної Армії.
Пізніше працював деканом і на різних викладацьких посадах у Московській Вищий військовопедагогічній школі ( в подальшому – Військово-політична академія), згодом був затверджений на
посаді комісара шкільного відділу Управління вищих навчальних закладів РСЧА4. Навіть цей короткий перелік посад, що їх обіймав тоді Єфремін, засвідчує: був щедро обдарований талантами. Водночас, собі ж на біду, відзначався сміливістю суджень і переконань, що не завжди збігалися з лінією
партії. До дружніх поміркованих застережень з цього приводу не прислухався.
Восени 1926 року, залишивши військову службу, вирішив присвятити подальше життя літературній і викладацькій діяльності. Свідченням її визнання було згадування прізвища О.В.Єфреміна на
сторінках виданої у 1930 році „Литературной энциклопедии”. На той час Олександр Володимирович
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підготував до видання зібрання творів Дем’яна Бєдного в 19-ти томах. Про нього ж надрукував низку
розвідок – „Демьян Бедный в школе”, „Демьян Бедный и искусство агитки”, „Громовая поэзия”5. В
подальшому з-під пера Єфреміна вийшли праці, присвячені творчості Михайла Пришвіна, Марієтти
Шагінян, поетів , які друкувалися у дожовтневих більшовицьких газетах „Звезда” і „Правда”. Упорядкував, відредагував зібрання творів Федора Решетникова, збірки віршів Василя Курочкіна, Леоніда
Трефолєва, підготував до друку епістолярну спадщину М.Є.Салтикова-Щедрина з науковими примітками до неї.
Написав передмови до видань творів Сергія Єсеніна, Миколи Крашенинникова, Василя Каменського. Регулярно друкував літературознавчі матеріали про поетів шістдесятих-сімдесятих років ХІХ
століття у журналах „Новый мир”,”Литературное наследство”, „Октябрь”, „Красная новь”, „Красная
нива”.
Окремі праці присвятив аналізу творчості Анни Барикової та Олексія Кольцова.
Прихильне ставлення до письменників і поетів, чия творчість не повною мірою укладалася в рамки уявлень ідеологів радянської доби про завдання пролетарської культури, обернулося невдовзі для
Єфреміна першим арештом.
...Водночас з літературною діяльністю О.В.Єфремін вів курси російської літератури на Вищих
літературних курсах у Московському державному університеті ім. М.В.Ломоносова, Інституті журналістики, а з 1928 року – в Московському державному педагогічному інституті ім. В.І.Леніна, де з 1931
року обіймав посаду професора, а в 1934-му очолив кафедру російської літератури.
У червні 1934 року Вища атестаційна комісія Наркомату освіти РРФСР за поданням літературознавця, члена-кореспондента Академії наук СРСР Д.Д.Благого затвердила Єфреміна у вченому званні
професора. А от присудження Олександру Володимировичу ступеня доктора наук не сталося. Його
особою всерйоз „зацікавилися” каральні структури. 31 січня 1936 року Єфреміна звільнили з посади
завідувача кафедри і почали ретельну „перевірку” якості його педагогічної роботи, аби вирішити питання про можливість подальшого перебування у вищому навчальному закладі. Через два тижні Єфремін став безробітним6.
Того ж року О.В.Єфреміна виключили з партії і Спілки письменників СРСР, а в 1937-му рішенням Особливої наради при НКВС СРСР він був засуджений до 5 років позбавлення волі. Після закінчення терміну покарання перебував на засланні у Красноярському краї. Звільнили у сорок шостому
без права проживання в обласних центрах. Долаючи всілякі перепони, що їх чинили працівники відділів кадрів, зміг влаштуватися тільки на посаду бухгалтера у Новоторжоцькій райспоживспілці тодішньої Калінінської області Російської Федерації7.
Але на тому поневіряння не скінчилися. У грудні 1948-го Олександра Володимировича заарештували вдруге. Перебував в ув’язненні без малого шість років. Із закінченням „часу пік” масових репресій був звільнений із зняттям судимості за амністією, тобто без реабілітації. Та все ж це дало можливість самому обрати місце проживання, повернутися до рідного Луганська. Приступив, як зазначено
вище, до викладацької роботи в педагогічному інституті.
У 1955 році Вища атестаційна комісія СРСР підтвердила рішення Кваліфікаційної комісії Наркомосвіти РРФСР 1934 року й затвердила О.В.Єфреміна у званні професора по кафедрі російської
літератури Луганського педагогічного інституту. А роком пізніше Єфремін отримав з Прокуратури
СРСР офіційне повідомлення про те, що справи, за якими його засудили у 1937 і 1949 роках, Верховним судом РРФСР припинені у липні 1956 року8. Натхненний таким поворотом у долі, Олександр
Володимирович у 1957 році закінчив ще одну докторську дисертацію, присвячену творчості класика
російської літератури І.О.Гончарова.
Як засвідчували ті, хто знав професора Єфреміна по роботі в Луганському педагогічному інституті, йому не було рівних щодо глибини і різнобічності знань, вміння ділитися ними з майбутніми
педагогами. „Ходити на Єфреміна” – такий широковживуваний тоді вислів багато про що свідчив.

27

Реабілітовані історією. Луганська область
Його уважно слухали, побоюючись пропустити бодай жодне слово, не тільки майбутні історики, а й
студенти інших факультетів.
На лекціях випромінював енергію, а поза аудиторією справляв враження хворої, фізично надломленої людини. До того ж був самітнім: не залишилося жодного з родичів. У 1959 році Олександр Володимирович, уже зовсім немічний, опинився в будинку перестарілих. Там і закінчився життєвий
шлях цієї непересічної людини, доля якої безжально ламалася тоталітарною системою.

___________________
1

Так іменувалися тоді в Україні керівники вищих навчальних закладів.
Климов А.О. Історія Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка в особах
його професорів. - Луганськ: Альма-матер, 2001. - С. 51.
3
Там само, с. 52.
4
Там само.
5
З часом, коли влада після довгого нестримного вихваляння „угледіла” в творчості Д.Бєдного й серйозні
ідеологічні прорахунки, у справі Єфреміна стало одним „компроматом” більше.
6
Климов А.О. Вказ. праця, с .53.
7
Там само.
8
Там само, с. 54.
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О.І.НЕЖИВИЙ

БІДА
НЕ ЗЛАМАЛА
КРИЛА
Сліпко Юрій Васильович

Ю.B.Сліпко.

Народився 26 травня 1912 року в с. Бреусівка Козельщинського району на Полтавщині, в хліборобській родині. У 1935 році за сфабрикованою справою був засуджений
до 10 р. позбавлення волі. Термін покарання відбув повністю.Найбільш плідну частину життя провів на Луганщині.
Роботу рядовим гірником на кіровській шахті № 6-7 поєднував із серйозними заняттями поезією. Член Спілки письменників України. Реабілітований у 1956 році.

Недомовок та загадок у життєпису Юрія Сліпка немало. Чого б, скажіть, у першій поетичній збірці „Пролог до пісні”, виданій у 1966 році, вміщено вірші, написані майже сорок років тому? Не вносили ясності й рядки з короткої біографічної довідки: „Його перші вірші з’явились ще на початку 30-х
років. Потім настала довга й вимушена перерва...”
Ліричний герой Сліпка зізнавався:
І хоч піввіку вже прожив,
Зазнав безхліб’я, бачив грати –
В труну ще серця не ложив,
Не боронив йому співати.
Народився Юрій Васильович Сліпко 26 травня 1912 року в с. Бреусівка Козельщинського району
на Полтавщині, в родині хліборобів. У 1928-му закінчив семирічку, а через два роки – учительські
курси.
Про ті часи згадував завжди із задоволенням:
„Учителі мої і всі односельці вважали мене незвичайним хлопцем, помічали в мені поетичні і художні здібності, бо я, заледве ставши школярем, уже пробував віршувати і пристойно малював. В
дитинстві я мріяв стати художником, а в юначі літа перемогла поезія”1.
Від вересня 1930 р. Ю. Сліпко працює вчителем початкових класів у семирічній школі рідного
села, а невдовзі у трудовій книжці з’являється новий запис: секретар редакції районної газети „Розгорнутим фронтом”.
Коли Юрію пішов дев’ятнадцятий рік, подався до Харкова, аби показати свої поезії широко відомому землякові – поетові Леоніду Первомайському. Письменник Іван Савич згодом писав: „Вже
після першого вірша той (Первомайський. – Ред.) пожвавішав, в очах зблиснула радість, яку людям
приносить приємна зустріч. Вислухав, міцно потиснув Юркові руку:
– Більше про молодь, про комсомол, про героїзм, пробуй баладу, не допускай дієслівних рим:
вживаючи епітет, метафору, подумай – чи не вичитав це в інших поетів... А оскільки у тебе проглядається тяжіння до точного класичного вірша, то сходи ще до Володимира Сосюри 2.
Сосюра, схрестивши на грудях руки, слухав уважно, і його карі очі світилися почуттям доброзичливості: „Гарно”3.

29

Реабілітовані історією. Луганська область
Починаючи з 1932 року, вірші Юрія Сліпка друкуються на сторінках журналів „Нова генерація”,
„Робсількор”, „Нові шляхи”, „Молодняк”, „Червоний шлях”.
...Вступив у свої права 1935 рік. Юрій підготував для видавництва „Український робітник” свою
першу поетичну збірку – „Радість”. Але побачити світ їй не пощастило. Автора було заарештовано і
засуджено до десяти років позбавлення волі. Звинувачувався у тому, що в особистому щоденнику
писав про жахи, на власні очі побачені у спустошених голодомором українських селах 4.
Після звільнення у 1945-му працює на гірничорудному підприємстві у Магаданській області,
тобто там, де відбував покарання. Реабілітований у 1956 році. З сорок сьомого року він знову в Україні. Від жовтня 1948-го по червень шістдесят другого – прохідник, кріпильник, бригадир шахти № 6-7
у м. Кіровську Луганської області 5.
З початку 60-х років, після засудження культу особи Сталіна, повертається до літературної справи. Його твори друкуються в журналах „Вітчизна” і „Донбас”, газетах „Літературна Україна”, „Кадиевский рабочий”. Луганські письменники Тарас Рибас та Микита Чернявський рекомендували підготувати рукопис збірки віршів. Вона, як зазначалося вище, вийшла друком у видавництві „Донбас” у 1966
році, дістала позитивні оцінки в обласній та республіканській пресі 6.
На книгу оперативно відгукнувся листом тодішній голова Спілки письменників України:
„Шановний товаришу Сліпко! Дякую Вам за книжечку і вітаю Вас з її виходом. В поезії Вашій
приваблює і щирість почуття, і світлий настрій, і музикальність слова. До Спілки Комісія приймає, як
правило, після другої книжки – є така статутна вимога. Та хай Вас це не смутить. Мені здається, Ви в
добрій творчій формі і буде у Вас ще і друга, і третя...
Я щиро бажаю Вам творчих радостей, нових творчих набутків.
З привітом Олесь Гончар.
4.04.66” 7.
Сліпко дуже зрадів листу Гончара. Та водночас й засмутився: „Невже ж тридцяти п’яти років,
упродовж яких я пишу вірші, недостатньо для прийому до Спілки?” На щастя, так само думали й деякі
з найближчих друзів Сліпка, серед яких був і письменник-старобільчанин Іван Савич. Бо ж і його перша книга мала вийти ще в 1941 році, а прийшла до читача із запізненням майже на два десятиріччя –
у 1957-му. У зверненні до керівництва Спілки письменників Савич писав: „Хоча через обставини життя Юрій Сліпко поки що автор лише однієї поетичної книжки, рівень його поезій високий. Та й головне в тому, що за своїм світоглядом, колом життєвих інтересів, цілеспрямованістю поезія Юрія Сліпка... пройнята високими почуттями гуманізму.
Мислить Ю.Сліпко образно, передає свої почуття схвильовано. Що ж до кількості книг, то вважаю, що поезія ніколи не вимірюється кількістю, навпаки: кількість часом шкодить поетові” 8.
...Після прийому до Спілки письменників України Юрій Сліпко почав працювати ще плідніше,
що й засвідчила його друга книга „Зелена фантазія”. Підготував рукопис третьої книги (зберігається в
Державному архіві Луганської області). Але 5 жовтня 1969 року Юрія Васильовича не стало. Третя
збірка – „На люднім вічі” побачила світ у 1971 році. Упорядник, Микита Чернявський, у передмові
зазначив: „Поет вірив у перемогу Добра в людському серці, і та віра надавала йому снаги й натхнення,
вела його на справжні стежки поезії”. Сєверодонецький письменник Йосип Курлат звернув увагу читачів на нелегкий життєвий і творчий шлях Юрія Сліпка, зазначивши: „Пісня повернулася до людей.
Її крила не зламала біда – навпаки, вони більш зміцніли для високих польотів”.
Рідним краєм для ліричного героя Юрія Сліпка, окрім Полтавщини, стала й Луганщина, де промайнули двадцять років його повноцінного і повнокровного життя. А от поетичний образ виходить за
межі конкретних географічних орієнтирів, не має чітких часово-просторових меж. Поняття „рідний
край” асоціюється у творах Сліпка із землею батьків, дідів і прадідів, з Україною, історичним минулим її народу.
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Ліричний герой у поезіях Юрія Сліпка – це його сучасник. Він любить життя, прагне наполегливою працею заслужити довір’я товаришів, принести найбільшу користь суспільству. При цьому в образі людини-трудівника на першому місці не спрощене відображення виробничих процесів, а духовне
збагачення, прагнення до морально-етичного вдосконалення, набуття високих естетичних ідеалів.
Колективізм у художньому відтворенні Сліпка – це радість й натхнення, задоволення від спільної
праці – риси, які з давніх-давен притаманні національному характеру українця.
У вірші „Слово про комбайн” Юрій Сліпко зумів віднайти для характеристики процесу роботи
вуглевидобувного комбайна високохудожні образотворчі засоби:
Він буде рухатись, трубитиме могутньо
На все нутро земне, суворе, неподатне.
І та симфонія висока, незабутня
З глибин обізветься потужно, многократно...
Завершується ж твір рядками, що переконливо засвідчують верховенство людини у творенні тієї
симфонії:
Грімкими гамами полине по Вітчизні,
Ракетою влетить в міжзоряні глибини,
Із горна виблисне, рідкою сталлю бризне,
Мов радісний салют сназі й уму людини.
Наперекір тодішнім ідеологічним догмам Юрій Сліпко намагався художньо осмислювати усе
краще й найбільш істотне з історичного досвіду народу, його волелюбність, героїзм, несхитність у
боротьбі, працьовитість, любов до прекрасного.
Перебуваючи в ув’язненні, Сліпко був позбавлений будь-яких прямих духовних зв’язків з Україною. Та попри все, любов до рідної землі, її культури весь час жила в його свідомості, не давала згаснути вродженому таланту:
Несамохіть рубав модрини,
Та не зневірився й тоді.
Пісенним вітром з України
Тупив жало своїй біді 9.

___________________
1

2
3
4
5
6
7
8

9

Ротач П.П. І слово, і долі, і пам’ять: статті, дослідження, спогади. - Полтава. 2000. - С. 231-232.
Літературна Україна. - 1987. - 6 серпня.
Там само.
Наша газета. - 1992. - 26 травня.
Слобожанщина: літературний вимір. Збірник наукових праць, випуск ІІ, с. 42.
Луганская правда. - 1966. - 11 травня.
Слобожанщина: літературний вимір, с. 42.
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва. - Ф - 590,
оп. 2, спр. 262.
На люднім вічі. - Донецьк. - 1971. - С. 17.
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ЮРІЙ СЛІПКО
СОНЕТИ МОГО СЕЛИЩА

Доми стоять обличчям до Лугані,
А поблизу старезний терикон,
Немов курець, що нехтує закон,
Густі дими снує на вітрюгані.
Та в шахтарів і яблуні в пошані,
І виноград виткий без перепон
Плете вінки із пролистів і грон
То по дворах, то просто на паркані.
А матері, та доні, та дружини
Коло домів злеліяли жоржини,
І від бузку аж весело стає.

Уже й естет столичний не закине,
Що невродливе, сіре, негостинне
Оце шахтарське селище моє.
Воно мені назавше незамінне,
Оце шахтарське селище моє,
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Що в клопотах лягає й устає,
І в ночі не буває безгомінне.
Люблю його цвітіння білопінне,
Як щебет солов’їний в груди б’є,
Новобудов мереживо камінне,
Що струнко над Луганню постає.
Адже у цьому селищі щоднини
Я набував любові до людини
І слів собі пісенних начерпав.
І кожен тут у селищі моєму
Вдиха життя у ту мою поему,
Над котрою я серцем потерпав.

ЕПІЛОГ

...Отак я побував на люднім вічі літ –
Хороше і лихе побачив навіч знову
І дужче полюбив прозоро-білий світ
І людську доброту, не кинуту за дріт,
Угорнуту в блакить та в пісню чорноброву,
Винюся, що комусь охмарив я чоло
(Кому не до смаку мінорність посивіла), –
У мене ж півжиття охмареним було,
Кохання молоде цвіло – не доцвіло
І віршами вночі пролитися не сміло.
А я таки люблю і лірику, і сміх,
І музику в саду, й полеміку на вічі,
І тишу вечорів, і навіть пил доріг,
Де втома і багно чіпляються до ніг,
Де помирав не раз і народився двічі.
Бо я не зледенів, хоча й переступив
Через обмови, лжу і власну домовину,
Бо, де і як не жив, отрути я не пив,
А чистого питва в дорогу прихопив,
Що звуть його Добром і Вірою в людину.
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В.Ф.СЕМИСТЯГА

МАЛОВІДОМА
СТОРІНКА
З РОДОВОДУ
ГРУШЕВСЬКИХ
Лев Григорович Грушевський

Ордер на обшук i арешт.

Народився у 1889 році в м. Черкаси в сім’ї служителя
культу. Після здобуття вищої освіти проживав в м. Алчевську, працював завідуючим юридичною консультацією. Звинувачувався в тому, що, будучи родичем колишнього голови Української Центральної ради М.С.Грушевського, займався контрреволюційною пропагандою. У листопаді 1937 року був засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1963 році.

Вітчизняна історична наука нагромадила солідний матеріал, достатній для створення фундаментальної біографії лідера українського національного відродження ХХ сторіччя М.С.Грушевського.
Окремі з виявлених документів відкривають цікаві подробиці з життя родичів Михайла Сергійовича,
зокрема, його племінників – братів Сергія і Льва Грушевських. Доля обох склалася трагічно: близькість до видатного державного діяча, чиї погляди на шляхи розвитку України різко розходилися з
ленінсько-сталінськими, не могла не викликати осуду й неприйняття.
Матеріали кримінальної справи Льва Григоровича зберігаються нині в Луганському підрозділі
регіонального архіву Служби безпеки України. Що ж можна почерпнути зі сторінок цієї справи, які
висновки зробити?
Справа була започаткована 26 вересня 1937 року постановою IV відділу УДБ Ворошиловградського міськвідділу НКВС тодішньої Донецької області. Того ж дня на підставі ст.54-10 КК УРСР Льва
Грушевського затримали й перепровадили до буцегарні 1. Тим же числом датовані ордер на арешт і
обшук, протокол обшуку.
З анкети заарештованого дізнаємося, що народився він у 1889 році, за фахом захисник (так тоді
іменували адвокатів. – Ред.), за родом занять – член Алчевської колегії захисників. Походить із сім’ї
служителів культу, позапартійний, освіта вища, українець, в арміях не служив, репресіям з боку радянської влади не піддавався. Мешкає сумісно з дружиною Тетяною Тимофіївною, 1912 р. народження, домогосподаркою, та доньками – чотирирічною Іриною й чотиримісячною Ларисою 2.
Перший і єдиний протокол допиту Л.Грушевського датований 29 вересня 1937 р. Відповідаючи
на запитання слідчих, підслідний показав, що його батько з 1900 до 1918 р. мав сан священика, а потім
працював учителем. Сам Лев Григорович до 1917 р. навчався. Закінчивши юридичний факультет Київського університету, відразу ж потрапив кандидатом на судову посаду при Київському окружному
суді, де працював до 1920 р. Виконував свої професійні обов’язки, до речі, при всіх режимах: гайдамаків, петлюрівців, білих, червоних.
Стосовно рідного брата Сергія показав, що як політика його не знав, чув, що начебто брата засудили з невідомих причин. Остання зустріч між ними відбулася у 1931 році в Луганську, де на той час
С.Г.Грушевський працював проректором педагогічного інституту.
На запитання: „Що за родич Вам академік Грушевський Михайло Сергійович; чи відоме Вам
його політичне обличчя?” – відповів: „Академік Грушевський Михайло Сергійович – мій далекий
родич, але його політичне обличчя мені відоме [лише] з газет – він був Головою Центральної ради в
Києві”3. З такої відповіді, як випливає з подальшого ходу подій, слідством було зроблено висновок,
що Л.Г.Грушевський є особливо небезпечним політичним злочинцем.
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Ознайомлення з матеріалами справи засвідчує, що
Л.Г.Грушевський після влаштування на роботу в Алчевську
(тоді Ворошиловську) постійно перебував у полі зору співробітників органів НКВС. Останні ставили йому в провину
антирадянщину і антисемітизм, зневажливе відношення до
робітників
промислових
підприємств
і
керівників
більшовицького уряду, особисто Й.В.Сталіна.
В обвинувальному висновку, складеному слідчими 17
листопада 1937 р., Л.Грушевський звинувачувався в тому, що був „рідним братом заарештованого
Грушевського Сергія – члена проводу української контрреволюційної повстанської організації, яка
готувала на Україні й Кубані збройне повстання проти СРСР, і до дня арешту підтримував з ним тісний зв’язок”. Згадувалося, звичайно, й те, що він –„родич академіка Грушевського Михайла Сергійовича, який був Головою Центральної ради в Києві”... На підставі цього рекомендувалося направити
матеріали на розгляд судової „трійки” УНКВС по Донецькій області 4.
22 листопада було винесено вирок – засудили до 10 років позбавлення волі. Відбував термін покарання у Дубровинському таборовому пункті Санкінського відділення „СевУралЛагу” НКВС СРСР,
що у Туринському районі Свердловської області, Російська Федерація 5.
З місця ув’язнення Грушевський одразу ж почав писати скарги у різні інстанції. Як фахівець з
великим досвідом роботи в органах юстиції, він аргументовано доводив, що рішення „трійки” в його
справі підлягає опротестуванню, а сама справа – перегляду в судовому порядку. На глибоке переконання Льва Григоровича кримінальну справу проти нього порушили виключно за мотивами родичання, а політичне забарвлення потребувалося тільки для маскування.
У скаргах Л.Г.Грушевський уточнив окремі деталі власної біографії, описав деякі подробиці того, що сталося з ним після арешту. Зокрема, заявив, що протягом двох місяців його утримували в підвалах Ворошиловського та Краснолуцького міськвідділів НКВС, де „посиленими” допитами перетворили на інваліда. Потім етапували до Ворошиловградської тюрми. Повідомляв також про обставини
арешту. Запросивши на бесіду до міськвідділу у Ворошиловську, енкаведисти заарештували його без
ордера і санкції прокурора. Потрібну документацію оформили заднім числом.
Довгий час на скарги не звертали уваги і не давали жодної відповіді. І тільки 11 травня та 8 серпня 1939 року Ворошиловградська обласна прокуратура направила дві його скарги, датовані 6 червня
1938 р. і 16 червня 1939 р., до облуправління НКВС. Останнє зобов’язало Ворошиловський міськвідділ терміново перевірити справу Л.Г.Грушевського. Але при цьому рекомендувалося не забувати, що
він – родич відомого українського націоналіста М.С.Грушевського. Зрозуміло, що перевірка, яка почалася за такої умови, не могла не бути неупередженою. Показова така, зокрема, деталь – до справи
включили одержане з Черкаського міськвідділу НКВС повідомлення: „Л.Г.Грушевський – син репресованого у 1938 році попа Григорія Миколайовича, характеризується як антирадянський елемент,
служив в арміях Денікіна і Петлюри” 6. Були підібрані й інші сумнівної вірогідності компрометуючі
матеріали. В результаті, 13 вересня 1940 року УДБ УНКВС по Ворошиловградській області затвердило постанову, якою Грушевському було відмовлено у перегляді його справи 7 .
...Минуло двадцять років. Дружина Льва Григоровича, яка протягом усього того часу не втрачала
надії відновити справедливість, в одній з чергових заяв написала: „Хочу впевнитися, що мій чоловік
помер чесною людиною щодо своєї батьківщини і своєї сім’ї. Переконливо прошу розглянути його
справу і реабілітувати” 8 . Наполегливість Тетяни Тимофіївни була винагороджена повною мірою.
У травні 1962 року Луганська обласна прокуратура відновила справу Л.Г.Грушевського за обставинами, що знову відкрилися. В ході нових перевірок було з’ясовано, зокрема, що в українських і
російських архівах немає документів, які б доводили службу Грушевського у військових частинах
Петлюри і Денікіна. З управління КДБ СРСР по Краснодарському краю, Російська Федерація, у відповідь на запит надійшли документи про реабілітацію брата – С.Г.Грушевського 9.
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16 січня 1963 р. президія Луганського обласного суду винесла ухвалу: ” Постанову „трійки”
УНКВС по Донецькій області від 23 листопада 1937 р. стосовно Л.Г.Грушевського скасувати, а справу
провадженням припинити за недоведеністю висунутого обвинувачення.
Так на користь правди і справедливості закінчилася й ця штучно роздумхана червоною Фемідою справа політичного характеру.

___________________
1

Архів Управління Служби безпеки України в Луганській області, спр. 7889-р. - арк. 1,5.
Там само, арк. 8-8 зв.
3
Там само, арк. 10 зв.
4
Там само, арк. 11 зв.
5
Там само, арк. 15-16зв.
6
Там само, арк. 23.
7
Там само, арк. 41-43.
8
Там само, арк. 52зв.
9
Там само, арк. 79.
2
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І.М.КЛЮЧНЄВА

ШУКАЧ
ПІДЗЕМНИХ
СКАРБІВ
Локтюшев Сергій Олександрович

С.О.Локтюшев
(праворуч).

Народився 1 жовтня 1879 року в селі Макковеєве Касимовського району Рязанської області, Російська Федерація, в селянській сім’ї. Навчався у московських Строгановському училищі
технічного малювання і Археологічному інституті. Довгі роки
жив і працював у Луганську. У 1943 році був заарештований за
безпідставним звинуваченням, під час слідства помер. Реабілітований у 1990 році.

Багато років копіткого творчого життя С.О.Локтюшева пов’язано з Україною. По приїзді на землю Тараса Шевченка у вересні 1902 року розпочав фахову педагогічну діяльність. Від 1906 р. за клопотанням попечителя Одеського навчального округу1 обійняв посаду учителя малювання та краснопису в Луганській прогімназії 2 О.С.Бондаря. Й відтоді з містом на Лугані, за словами самого Сергія
Олександровича, пов’язані найщасливіщі дні його подвижницької біографії. Крокував по життю разом
з дружиною Катериною Костянтинівною, директрисою однієї з кращих у місті жіночих гімназій. Подружжя належало до ліберально налаштованого крила інтелігентського середовища міста, перебувало
завжди на виду, користувалось визнанням і повагою.
І раптом – різкий поворот на, здавалося б, так вдало обраній і впевнено торованій життєвій стежині. У тридцятидворічному віці С.О.Локтюшев звертається до Московського Імператорського археологічного інституту з проханням про зарахування вільним слухачем. Дістає згоду – і поринає у навчання. Невдовзі проводить самостійні археологічні дослідження і узагальнює їх результати у першій
своїй науковій публікації – „Про дослідження кургану-бугра в Касимовському районі у липні 1912
року». У навчанні і праці, які буквально зливалися в одне ціле, швидко промайнули чотири роки. По
закінченні курсу постановою Ради інституту С.О.Локтюшев був удостоєний звання „Учений археолог» і зарахований у дійсні члени інституту 3.
Відтоді археологія і все пов’язане з нею стали головним сенсом життя вченого. І в цій, щедро
оповитій легендами й уславленій великими відкриттями і відкривачами науці, повною мірою проявилися його щедрі обдарування: організаторський хист, здатність долати будь-які перепони, що раз у раз
виникали на шляху до поставленої мети. За образним висловом одного з вітчизняних вчених, археологія – пані примхлива, вимагає від свого служителя таких властивостей і достоїнств, як уява мудрія,
руки хірурга, плече землекопа, терплячка вола. Всі ці якості повною мірою були притаманні
С.О.Локтюшеву.
Неймовірно, але факт: польових досліджень Локтюшев не припиняв навіть у буремні часи жовтневої революції і громадянської війни. Діставав дозволи на проведення розкопок в безпосередній близькості від районів бойових дій не тільки від місцевих владних структур, а й від... командирів частин
німецьких окупаційних військ, що тимчасово перебували на території України, від вищих офіцерів
армії білого генерала Денікіна. Перешкода в роботі – такого поняття для нього не було.
Швидко набутий справжній професіоналізм, розуміння важливого місця археології в системі наук про історію світової цивілізації спонукали Локтюшева не обмежуватися пошуками й знахідками
цінних скарбів минувшини. Робив детальні їх описи, подавав відповідні повідомлення у провідні наукові заклади. У різні часи це були Петроградська Імператорська археологічна комісія, Московський
археологічний інститут, Московський історичний музей, Рязанська архівна комісія тощо.
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В післяреволюційний час налагодив тісні стосунки з Ростовським археологічним інститутом –
єдиним на той час науковим закладом в галузі археології на півдні Росії. Керівництво інституту запропонувало Локтюшеву посаду викладача одразу трьох курсів: „Доісторична археологія», „Нумізматика», „Побутова археологія»4. Й задовольнило прохання не заперечувати проти продовження розкопок на території Луганщини.
Усіх, хто добре знав Локтюшева, дивувала його здатність практично водночас плідно займатися
кількома справами. Захоплення археологічними дослідженнями не заважало викладацькій роботі.
Зокрема, в місті на Лугані працював у трудовій школі №6, школі малювання, у залізничній професійно-технічній школі.
А в 1922 році Сергія Олександровича запросили до щойно відкритого Донецького інституту народної освіти (ДІНО). Викладав там природничу географію та краєзнавство 5. Через два роки очолив
на громадських засадах науково-краєзнавчий гурток по вивченню пам’яток старовини, що перебував у
підпорядкуванні Центрального бюро краєзнавства при Академії наук СРСР. Діяльність гуртка зусиллями Сергія Олександровича регулярно висвітлювалася в журналі „Радянська школа».
У 1926 році при ДІНО була заснована науково-дослідна кафедра з вивчення природи і економіки,
історії і побуту Донбасу. Сергій Олександрович – у гущавині подій. Очолив секцію „Геологія і археологія Донбасу», опікувався проблемами складання археологічної карти краю 6. Довгий час виношував
ідею створення в Луганську історичного музею. У цій справі відчував дійову підтримку місцевої інтелігенції, закрема, справжніх цінителів мистецтва подружжя М.І. та С.І.Стефановичів. У 1920 році музей відкрив двері для відвідувачів. Ті, кому пощастило побувати в ньому, відзначали багатство і різнобічність експозиції, її неабиякий вплив на збагачення уявлень луганчан щодо минулого свого краю,
формування естетичних смаків. З 1927 року й до кінця життя Локтюшев працював у цьому своєму
дітищі на різних посадах: науковим співробітником, заступником директора, директором.
Роботу в музеї поєднував з польовими дослідженнями в басейнах річок Сіверський Донець, Айдар, Деркул, Євсуг, Лугань. У 1937 році за дорученням Радянської секції Міжнародної асоціації по
вивченню пам’яток четвертинного періоду проводив археологічні розвідки біля хутора Красний Яр на
правому березі Сіверського Дінця, досліджував рештки поселень доби бронзи, поховання катакомбної
культури 7.
Впродовж багатьох років Локтюшев щедро ділився з колегами багатим досвідом своєї роботи.
Написав і опублікував близько 60 наукових і науково-популярних праць з археології та краєзнавства.
У 1926 році блискуче виступив з доповіддю про результати своєї багатогранної роботи в Інституті
антропології в Парижі.
Занять улюбленою працею не полишив і по досягненні пенсійного віку. Працював у педагогічгому інституті викладачем стародавньої історії й археології, проводив численні екскурсії в музеї...
Подальші творчі плани порушили війна і тимчасова окупація міста німецькими військами. Не
шкодуючи сил і часу, Локтюшев намагався врятувати вцілілі після руйнації приміщення музею цінності. Та знайшовся зрадник, і частина експонатів потрапила до рук окупаційних властей.
Після визволення міста С.О.Локтюшев був заарештований співробітниками НКВС. Не витримавши тиску слідства, помер у 65-річному віці. Доказів, які б доводили осудність його дій, виявити не
вдалося. Та їх і не було. Лишався патріотом до останнього дня життя.
Реабілітація прийшла у 1990 році.

___________________
1

На той час освітні заклади, що діяли на території нинішньої Луганської області, були підпорядковані Одеському
навчальному округу.
2
Навчальний заклад, який відповідав чотирьом молодшим класам гімназії.
3
Державний архів Ростовської обл., Російська Федерація. - Ф.Р - 49, оп.1, спр. 44, арк.7.
4
Там само, арк.8, 8зв.
5
Державний архів Луганської області. - Ф.Р - 416, оп. 1, спр. 4, арк. 20зв.
6
Там само, спр. 25, арк. 194-195.
7
Локтюшев С.А. Полевые научно-исследовательские работы Луганского музея. - К. - 1928. - № 1. - С.92.
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З полону забуття
СВІДЧЕННЯ УЧАСНИКІВ І САМОВИДЦІВ ТРАГІЧНИХ ПОДІЙ

Я.П.ГРИГОРЕНКО

ПІВНІЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ
Я – один з тих, кого в 30-х роках минулого сторіччя розкуркулили і вислали у Північний край.
Бачив там, проміж іншого, й північне сяйво, що його так полюбляють живописати майстри пера. Що
ж до мене, то щоразу сприймав його лише як мінливі вогники на тлі безпросвітного північного затемнення. Для мене і таких, як я, затемнення і в прямому, і в переносному смислі.
... У 30-му році на Старобільщині, як і повсюдно в Україні, стали під корінь рубити справні селянські господарства, що тільки-но починали міцно ставати на ноги, відлучати від рідної землі її працьовитих синів-хліборобів. Не обійшла та халепа і нашу родину.
Батько мій, Павло Петрович, землероб від Бога, як казали про нього в селі, одержав у 1922 році
від радянської влади вісімнадцять з половиною десятин землі (близько 20 гектарів). Держава виділила
інвентар і насіння під наступний урожай. Земельний банк під заставу частини землі надав безпроцентну позику.
Обробляти наділ з допомогою лише пари биків та однієї конячини було досить важкувато. Отож,
працювали, не даючи спочинку рукам ні влітку, ні взимку. Батько навчав нас, шістьох синів і двох
дочок, розумно господарювати і в полі, і на подвір’ї.
Як тільки ранньої весни земля дозрівала для боронування, всією сім’єю виїжджали в поле на кілька днів, а то й тижнів. Там і мешкали, поки боронували, а потім і сіяли. Так само бувало і в пору
догляду за посівами та жнив. Мужики не залишали поля і восени, до закінчення оранки.
Роботу починали з світанком, закінчували у сутінках. Вечеряли й одразу ж лягали спати. Вночі
по черзі випасали волів і конячину. А під час збирання врожаю працювали і вночі – в’язали снопи,
молотили, віяли.
Жінки з дітьми коли-не-коли їздили до села. Поверталися завжди рано, ще вдосвіта. Бувало, приїдуть, а в гарбі у соломі когось з дітей немає: загубили дорогою сонного. Сідали на коня, вирушали на
пошук...
Тоді тільки взимку в степу нікого не було. Решту часу він жив повноцінним життям. І вдень, і
вночі. У полі працювали сотні людей.
Особлива напруга панувала під час жнив. Спати було ніколи. До ранку не вщухав скрип возів і
гарб. Везли до села зерно, снопи, солому, качани.
Бувало, навезуть на подвір’я початків кукурудзи, і вся сім’я сідає навколо, чистять до зорі. Діти
засинали раніше, їх поступово завалювали лушпинням, а на ранок із сміхом та жартами шукали у золотавих ворохах. Добрий настрій і сміх дуже допомагали в роботі.
Ми з батьком любили працювати у місячні ночі. Він так і казав: „Місячна ніч дається не для сну.
Гріх спати, коли стоїть робота”.
Старанна праця всієї родини почала давати результати. В господарстві з’явилися ще дві корови,
кінь, дві свиноматки. Завели пасіку. Батько збудував теплицю і став вирощувати ранні помідори, огірки, редис. Ціни на продукти тоді, у 1929 році, були, правда, невисокими. Просо продавали по 30 копійок за пуд, пшеницю – по 50. Молоко носили цеберками в сусідній Будинок відпочинку – по копійці
за склянку, або по 5 копійок за літр. Низькими були й ціни на худобу. Корова коштувала 70 карбованців, кінь – 60-70, пара добрих волів – 150, вівця – 5-6 карбованців.
У 1929 році закінчили сплачувати позику, яку брали в Земельному банку. Сім’я стала жити помітно краще. Спорудили два будинки, в яких оселилися одружені брати. Землю ж поділити не могли –
таке заборонялося законом. Трудилися і харчувалися спільно – збиралися в одному з будинків на сніданки, обіди й вечері.
В усіх справах верховодив батько. Вирішував, кому що робити, коли що купувати чи продавати.
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На 1930 рік планували зробити вулики – на той час мали 140 дуплянок, подумували про снопов’язалку, спільний з кимось із сусідів трактор. На все потрібні були гроші. Тому й ходили всі в старенькому одягу. Діти доношували чоботи, шапки й кожушки старших, а одяг старих взагалі являв
собою латку на латці.
Батько над усе ставив потреби господарства. Думав про те, як одержувати більше якісної продукції, з більшою вигодою продавати її надлишки. Дехто в сім’ї думав інакше, але заперечувати батькові
не наважувався.
Були в селі люди, які жили краще за нас, але були й такі, що ніяк кінці з кінцями не зводили. У
деяких сім’ях не вистачало робочих рук. Багато чоловіків забрали імперіалістична і громадянська
війни, чимало родин послабив голод 1932-1933 років. Віддавши в заставу землю, такі родини не змогли розрахуватися з банком і залишалися без наділів. Влада ж переконувала бідняків у тому, що всі їхні
біди – від зажерливості куркулів та заможних селян.
Майнове розшаровування і нацьковування людей одне на одного породжувало в селянському середовищі ворожнечу і злобу. Почастішали випадки підпалів осель, шантажу і здирства.
На все життя запам’ятався мені кінець 1929 року. Почалась колективізація. З метою придушення
її противників влада офіційно поділила селян на бідняків, середняків та куркулів. Останніх оголосили
представниками ворожого класу, який підлягає ліквідації. Така доля чекала майже на половину селянських дворів – тих, хто зумів ціною добре організованої праці створити міцні господарства. Йшлося
про людей, які, окрім труда, нічого в своєму житті не бачили. До їх числа потрапила й наша родина. За
якусь годину розкуркулювачі спустошили наше подвір’я.
Протягом зими ми голодували.
... З настанням теплої пори почали боронування. Того дня я прокинувся дуже рано, запряг коня,
поклав у бричку борони, під солому упхнув клунок з харчами – і в поле. Ранок видався прохолодним і
похмурим. Та ось визирнуло сонце, і туман розсіявся. З неба долинав пташиний гамір, парувала земля.
За роботою забув про все – знов був у своїй стихії. Хотілося думати про хороше, гадав, що робитиму в
полі у наступні дні.
Та вони для мене не настали ні завтра, ні позавтра. Прямо в полі мене затримали і привезли до
райвідділу міліції, там дізнався, що нашу сім’ю висилають за межі України...
Наступні дванадцять років довелося мені працювати на лісоповалі в Архангельській області,
на березі студеного Білого моря. Не знаю, як би виживали там наші розкуркулювачі – люди горласті,
сміливі і вправні лише на різного роду зборах та нарадах і тихі й скромні в роботі. А от колишні „куркулі” й місцевим жителям, півничанам, швидко почали показувати, на що здатна людина, в якої потяг
і хист до праці – у спадок від діда-прадіда.
Я сам, скажімо, швидко став одним з кращих лісорубів Північного краю. Батько побудував кілька теплиць, яких там до нього ніхто ніколи не бачив. У великих кількостях вирощував городні культури. Мати, Марія Пилипівна, в свої 70 років освоїла риболовну справу. Добувала в окремі дні до п’яти
пудів риби, яка, як і батькові овочі, врятувала тоді життя багатьом з наших колишніх односельців.
Коли почалася Велика Вітчизняна війна, я разом з іншими спецпоселенцями призовного віку
поповнив лави Червоної Армії. Воювали ми, як і працювали, – з повною віддачею. Багато хто загинув, я кілька разів був поранений. Маю нагороди.
Після війни, у 1948-му, поїхав на Північ за батьком. Навідався на могилу матері. Там, де було
кладовище, усе заросло березняком. Посидів, поправив могилку, поставив новий хрест.
Додому повернувся з батьком. Йому було вже далеко за вісімдесят...

Спогади Я.П.Григоренка
записав голова Старобільської
районної комісії по відновленню
прав реабілітованих
І.О.Мірошниченко.
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З полону забуття
В.Г.УСКОВ

„РОБЕСП’ЄРИ” З БІЛОВОДСЬКА
У передвоєнний період в молодіжному середовищі Луганщини стихійно виникло кілька нелегальних груп, члени яких не погоджувалися з внутрішньою і зовнішньою політикою партійного керівництва країни, в гостро критичному плані оцінювали діяльність генсека Й.В.Сталіна.
Про дві такі групи – „Народна воля” (м. Красний Луч) і „Літературно-політичне товариство”
(м. Стаханов) – розповідалося у першій книзі видання „Реабілітовані історією. Луганська область”,
видрукованій у 2004 році.
Діяло подібного роду угруповання і в Біловодському районі. Про трагічну долю вільнодумців розповів у своїй цікавій книзі „Спогади „ревізіоніста” один з членів групи, луганчанин В.Г.Усков. Книга
вийшла у світ у 2001 році накладом усього-но 150 примірників. Удень з вогнем не знайдеш!
Надаючи один з примірників редакції, автор, з урахуванням специфіки нашого видання, зробив
деякі скорочення і літературну правку тексту.

„Если завтра война, если враг нападет...”
Того разу (йшов 1939-й рік) ми, п’ятеро друзів, зібралися в Сергія Гаркавенка. Повели мову про
„ворогів народу”, яких, коли вірити газетам і радіо, розплодилася тоді сила-силенна.
– Знаєте, хлопці, – сказав я, – послухаєш радіо, почитаєш газети – здається, навколо нас одні
лише вороги орудують. Страшно стає. У Біловодську вже всю владу районну забрали, люди ходять –
озираються, слова зайвого мовити побоюються.
– Зараз простіше простого з першої-ліпшої людини зробити ворога, була б найменша зачіпка. Он
скількох заарештовують, уводять, як баранів на шкуродерню, а навколо – ані звуку, усі немов води у
рот понабирали, – сказав Борис Волокитін.
– А що можемо ми зробити? Одне необережне слово, доженуть – і амба. На порох зітруть, – відгукнувся Василь Глущенко.
– Здається мені, комусь забажалося учинити це побоїще, – продовжував я. – Подивіться: хто насамперед потрапив у списки ворогів народу?
– Старі більшовики, гвардія, з якою Ленін революцію вершив. Чи не здається все це дивним?
– Я теж так міркую, – відізвався Сергій Гаркавенко. – Соратники Леніна здобули Радянську владу, а тепер проти себе ж і пішли? Дурниця якась виходить.
– Ні, це не дурниця, – говорю я, – Сталін, очевидно, не ленінським шляхом пішов. Стара гвардія
більшовиків йому заважає, ось він і заходився нищити її.
– Чому ж тоді арешти йдуть і в невеличких містах, і в селах? – спитав Григорій Ігуменцев. –
Адже на низах старих соратників Леніна, людей, які були б особисто знайомі з ним, немає.
– Таких немає, а от критиків Сталіна зустріти можна. Єжов саме й займається тим, що рота затуляє невдоволеним, – висловив свою думку Волокитін.
Ми довго дискутували того вечора. Зійшлися на думці: в країні воцарилося беззаконня.
З ранку до вечора по радіо звучало: „Если завтра война, если враг нападет...” Майже всі ми були
призовного віку, але зустрітися з ворогами в бою нікому з нас не довелося. Бо ж нас самих... оголосили „ворогами”.
Суд і вирок
Луганський обласний суд нашу кримінальну справу розглядав 9-10 травня 1941 року. Привозили
в „чорному вороні” під посиленою охороною, ізольовано одне від одного. Публіку до залу засідань не
допускали – суд був закритим.
Багато води збігло відтоді, але й зараз задумуюся: „А чи було те судом взагалі?”
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Суддя зачитав звинувальний висновок. Поставив кожному з нас одне й те ж запитання: „Визнаєте себе винним?” Всі ми відповіли: „Не визнаємо!”
Викликали свідків, з якими, як з’ясувалося пізніше, попередньо ґрунтовно „попрацював” слідчий. Зрозуміло, свідки підтримали сторону звинувачення.
Прокурор, пальцем вказуючи у наш бік, кидав вогнем-блискавицею убивчі звинувачення, неначе
на лаві підсудних сиділи не 17-20-річні сільські парубки, а небезпечні для держави „робесп’єри”.
Кожному з нас прокурор вимагав присудити від 7 до 10 років.
Був і „захист”.
У своїй промові захисник сказав: „Поважні судді, звинувачувані, що сидять перед вами, заслуговують найсуворішого покарання, але, беручи до уваги їхню молодість, я прошу про пом’якшення вироку”.
10 травня зачитали вирок:
„Ускова В.Г., ст. 54-10, 54-11, 196 Карного Кодексу УРСР, засудити до шести років позбавлення
волі і трьох років пораження у правах. ”
Подібні вироки прозвучали й на адресу моїх друзів Волокитіна, Ігуменцева, Гаркавенка, Глущенка.
В тюрмі
В тюрмі – ретельний обшук, дезінфекція одягу. Оглянули голого, особливі прикмети пошукали,
щось занотували – і в камеру.
Арештантів там, мов оселедців у бочці! На нарах, на підлозі лежать, притиснувшись одне до одного. Яблуку ніде впасти. Звісно, місце новачка (тоді ним виявився я) – біля параші.
Сиджу на брудній долівці, в густому тютюновому диму. Вдивляюсь у змарнілі обличчя в’язнів.
Хто вони? У кожного своя доля, свій окремий маленький світ.
Біля мене – молодий хлопець. Закрив очі, але не спить. Про щось своє думає. За що позбавили
волі? Казали, в тій камері сиділи усі з політичними статтями.
Неподалік – селюк років під шістдесят, кашляє безупинно. Йому б побільше свіжого повітря, харчів хороших. А він ковтає дим від махорки, смородом від параші дихає. Дали йому десять років, а він
хоче вмерти раніше, аби „частину строку прокурору залишити”. Так крізь сльози жартують в’язні!
А от і приємна новина: я вже не біля параші. До речі, прохід до неї іменували в камері „Невським
проспектом”. Тепер там інший бідолашний марудиться.
В таборі
Табір, в якому мені належало відбувати строк покарання, містився на околиці сибірського містечка Іскітима. Табір як табір. Приземкуваті дерев’яні бараки, брудні, смердючі. Зона огороджена парканом з колючим дротом. Сторожові вишки, прожектори, невсипущі чатові з автоматами.
Насамперед привели до лазні, наказали роздягтися, а одяг кидати в одну купу для дезінфекції.
Була гаряча вода, і ми із задоволенням викупалися.
Після лазні розмістили в бараку. Моє місце на нижній полиці біля вікна. Нари з грубо обструганих дощок блищали, немов відполіровані. „Скільки ж сердешних поневірялося на цих нарах?” – подумав я, лягаючи спати.
Рано-вранці прийшов нарядник і оголосив:
– „Контрики”, які щойно прибули, слухайте уважно: я оголошуватиму, кому в яку бригаду сьогодні виходити на роботу. Після розподілу підходьте до бригадирів, там вам дадуть їжу...
– Усков!
– Я Усков, – відповідаю.
– Працюватимеш у п’ятій бригаді на загальних роботах.
Того ж дня взявся до діла.
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Надважка праця й постійне недоїдання швидко підточували здоров’я. Дедалі гостріше відчував
знесилення.
У листопаді 1943 року перевели в іншу бригаду, яка займалася завантаженням вапна у залізничні
вагони. Ми знали про таку роботу і страхалися туди потрапити. Та уникнути роботи в бригаді „праця
приречених”, як охрестили її проміж собою зеки, не вдалося.
Пригнали нас на станцію. Там – два двадцятитонні вагони і поруч – купа вапна. Знаряддя нашої
праці – тачки і лопати. Один насипає, другий везе до вагону. Потім – навпаки.
Робота жахлива. Дихати нічим, пил стовпом стоїть, дрібні частини потрапляють у рот, ніс, в очі,
осідають на легенях. Цілком здорові зеки більше місяця не витримували, а кволим, таким, як я, і двох
тижнів було досить, щоб зовсім скопититися. Коли дійшов до ручки, пошкандибав у медпункт. Жінкалікар послухала легені, оглянула очі. На паличку вату намотала – і в ніс мені. Витягла, а на ваті –
кров.
– Отаке маєш! – промовила жінка. – Працівник з тебе тепер нікудишній. Переговорю з ким слід,
може хоч на деякий час звільнимо тебе від важкої праці.
Ввечері довідався, що мені призначили лікування в стаціонарі. Звичайно, зрадів, але одразу ж і
засмутився: після лікування все почнеться спочатку?
Сиджу якось на нарах, баланду сьорбаю, думу думаю: „Хоча б ще пощастило”. І тут бачу – йде
жінка, бухгалтером працювала в зоні.
– Скажіть, – питає, – чи є серед вас рахівник?
Тихо стало, всі мовчать.
„А де моя не пропадала?” – подумав я і сказав:
– Я працював на рахівній роботі.
– От і добре, ходімо зі мною.
– Бухгалтер, Галина Омелянівна Татарникова, спитала:
– Як тебе звуть?
– Вася, – із завмиранням відповів я.
Вислухавши мою сповідь, Омелянівна сказала:
– Завтра переговорю з начальством і попрохаю взяти тебе рахівником. Працював тут старенький,
та помер недавнечко.
Наступного дня почув від бухгалтера рятівні слова:
– Дозволили взяти тебе рахівником, з випробним терміном. Витримаєш – працюватимеш і надалі.
Вона всадовила мене за незграбний стіл, підсунула рахівницю, аркуш паперу і каже: „Ось рапортички за двадцять днів, спробуй скласти загальну відомість за дві декади. Не поспішай, будь уважним.
І запам’ятай: про що тут дізнаватимешся, нікому ані мур-мур! Інакше можна п’ятдесят восьму, табірну, склопотати”.
Сиджу, рахую, намагаюсь акуратно писати, щоб виправдати довіру. Але руки, руки! Пальці, як
граблі, заскорузлі від тачки і лопати, не слухаються. Літери закорючками гарцюють на папері. Та й
голова від праці відвикла. Очманів, одне слово!
Просидів у конторі до півночі.
А ранком Галина Омелянівна запитала:
– Чи довго вчора марудився?
– Пізніше нікуди! Щось погано усе виходить, сам себе не впізнаю, навіть таблицю множення забув.
Узяла Галина Омелянівна мою роботу, довго роздивлялась, а тоді й каже:

43

Реабілітовані історією. Луганська область
– Ну що ж, на перший раз непогано. Ще з тиждень подлубаєшся, і діло піде. Забув таблицю множення? Згадаєш! У кволих занепад пам’яті – звична справа, і ти не виняток.
Обидві жінки-рятівниці самі були зеками, засудженими як дружини „ворогів народу”. Впевнений: коли б не вони, не лишився б я тоді у живих, не писав би сьогодні цих спогадів.

Звільнення!
Ранок 10 січня 1947 року. Бригада, довідавшись про моє звільнення, дружно криконула „Ура!”
громадянину, колишньому зеку Ускову!” Сусіди по нарах підходили, тисли руку, бажали: „Всьоговсього”, а головне – „Більше сюди не потрапляти”.
... Видали мені на руки довідку про звільнення з табору, залізничний квиток (літер) на проїзд від
станції Новосибірськ до станції Старобільськ, два буханця хліба і ще грошей трішки. Взяли підписку
про те, що про табірні порядки мовчатиму, як риба, – і відпустили на волю.
На сьогодні про те, кого і за що „судили” в роки сталінського режиму, мовлено і писано чимало.
І все ж, гадаю, не буде зайвою і моя сповідь. Як пам’ять і засторога.
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Д.О.ВЛАСЮК

ЛЕГЕНДА ІЗ ЗАПАХОМ САКУРИ
Мій батько, Олесь (Олексій) Іванович
Власюк, народився 17 травня 1902 року в
с. Тхорівка Сквирського району Київської
області. Більшу частину свідомого життя
провів у Луганську, де працював художником-постановником Донецького (у 30-х
роках був стаціонований у місті на Лугані)
театру опери та балету.
Про митецькі здібності батька, його
творчий потенціал свідчать уривки з листа
керівництва театру від 15 вересня 1936 року
до дирекції Великого Державного Академічного Театру СРСР:
„Наш театр і Облуправління у справах
Олесь
Людмила
Мистецтв направляють т. Власюка для
Власюк.
Котова.
підвищення кваліфікації, маючи на увазі
природні здібності т. Власюка і користь, яку
він приносить нашій справі.
... Його постановки відзначаються яскравістю, оригінальністю, цілком відповідають експозиції
режисерів-постановників. ...Сподіваємося, що т.Власюк як кращий ударник театру, який обслуговує
пролетаріат Донбасу, буде допущений до 6-ти місячної виробничої практики в майстернях Великого
Театру”.
На жаль, обертати і набутий раніше власний досвід, і настанови столичних „святців Мельпомени” на користь рідного театру батькові довелося недовго.
Наведу уривок з листа, якого одержала у лютому 1991 року з Управління Комітету державної
безпеки УРСР по Ворошиловградській області:
„Повідомляємо, що Ваш батько – Власюк Олексій Іванович був заарештований органами НКВС
5 вересня 1937 року за безпідставним звинуваченням у „контрреволюційно-націоналістичній діяльності”. Постановою Трійки УНКВС по Донецькій області від 29 грудня 1937 р. підданий розстрілу. Вирок виконано 5 березня 1938 р. Місце поховання при цьому не фіксувалося і визначити його, за давністю часу і відсутністю документів, на жаль, не уявляється можливим... Відповідно до ст[атті] 1 Указу
Президії Верховної Ради СРСР від 16 січня 1989 р. Ваш батько 24 квітня 1990 р. реабілітований посмертно”.
Батько не відчував за собою ніякої провини, і тому, перебуваючи під слідством, до самого моменту оголошення вироку сподівався, що в найгіршому випадку відбудеться кількома роками перебування у якомусь з сибірських таборів. Свідчення тому – остання звістка від нього. Не передати словами, скільки маминих і моїх сліз крапало на той невеличкий клаптик паперу:
“Здрастуйте, дорогі Людочка, мама і моя дорогоцінна донечка Долорес.
Я живий і здоровий, прошу вас дуже-дуже – привезіть мені теплі речі: пальто, теплу білизну,
носки, шапку, рушник, гетри суконні. Купіть мені ватяні штани і ватну фуфайку, бурки з галошами,
ватну ковдру і подушку. Все упакуйте у речовий лантух і грошей, скільки зможете.
Вітаю доню з днем народження і міцно цілую усіх.
16 листопада 1937 р.”
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Як не було скрутно, усе потрібне придбали. Та скористатися тими речами татові не довелося.
„Трійка” засудила його до розстрілу.
Пам’ять про батька стала головним стрижнем, на якому трималася після його загибелі наша
сім’я. Не перестаю дивуватися, як змогла витримати усі жорстокі удари, що посипалися на неї після
засудження тата, моя мама Людмила Котова. Була вона солісткою того ж Донецького театру опери та
балету. Талановита, вродлива, витончена, викликала загальне захоплення. Одного чудового дня їй
довірили сольний виступ „Амур”. Коли випурхнула на сцену зі стрілою в руках, глядачі бурхливо
зааплодували. Уславлений Михайло Матусовський, а тоді ще не вельми знаний поет-початківець,
відгукнувся чотиривіршем:
Люда в качестве Амура
Стала снайпером совсем.
Смело крутит по три тура
И стрелой пронзает всех.
І після такої блискучої увертюри – тавро дружини „ворога народу”, вигнання з театру. Двійко
малюків (1 рік і 2 місяці та 2 місяці – мій братик народився вже після загибелі батька) на руках, мало
не щоденні виклики до слідчого, загроза виселення з квартири. Врятували маму один із слідчих НКВС
і господарка квартири. Обоє, до речі, при цьому ставили на кін власні долі.
Ми з братом до настання повноліття не знали всієї правди про свого батька. Натомість досить часто чули від різних людей таке, що примушувало пишатися ним, переконуватися в його надзвичайності, щедрості обдарувань. Коли одного разу мама привезла нас у рідну батькову Тхорівку, збіглося все
село. „Олеся діти приїхали!” – зворушливо сповіщали селюки одне одному. Природа там красива:
річка, ліс з грибами, ягодами і співучими птахами. Співучі й мешканці: заспівають ввечері – заслухаєшся! Тоді й зрозуміла я, де витоки татової любові до України і всього українського. І чи не дикунство, що саме ці чисті його почуття стали приводом для звинувачення в націоналізмі!
Батько змалечку відчував потяг до малювання. Малював усе, що привертало увагу: краєвиди, костюми, сценки народних обрядів. Малював навіть на стінах батькової оселі. Захоплення живописом не
лишилося непоміченим. Сільська школа направила батька на навчання до Києва, в одну з художніх
шкіл. Багато чого вчився самотужки, вчився до останніх днів життя.
Був людиною щедрою, товариською. Від жителів Тхорівки чули, зокрема, таке. У роки НЕПу,
виконавши якесь приватне рекламне замовлення, батько одержав кругленьку суму грошей. І усі їх
витратив на подарунки для односельців. Коли ж, роздавши усе, побачив розгублене обличчя того,
кому гостинця не вистачило, зняв і віддав свою новеньку модну сорочку.
А от ще яскравий промінець із глибин пам’яті. Чула в дитинстві від когось з маминих друзів таке. Під час стажування у Великому театрі тато поїхав з трупою на зарубіжні гастролі. В Японії оформив виставу за оперою Дж. Пуччині „Чіо-Чіо-сан”. На власні кошти накупив міцних духів з ароматом
сакури. Й після того, як пролунала увертюра, перед підняттям завіси вилив парфуми на авансцені.
Запах сакури і її цвіт у деталях декорацій викликали захват у театралів. Зал скандував: ”Художника –
на сцену!” Навіть якщо це тільки легенда, то яка ж влучна й красива! Як співзвучна батьковій артистичній натурі!
Попри велику завантаженість роботою в театрі, батько викроював час для читання, уважно стежив за подіями політичного життя. Під впливом подій в Іспанії наполіг на тому, щоб мені дали ім’я
Долорес – на честь знаменитої тоді антифашистки Долорес Ібаррурі.
Школу ми з братом закінчили з медалями – дорогу до них відкрила „відлига”. За порадою мами,
вирішили здобувати вищу освіту. Й тільки тоді, коли треба було писати автобіографії, дізналися від
мами про те, що вона так довго від нас приховувала. Сказала, щоб в анкеті, в графі „батько” написали:
„Репресований у 1938 році”. Зробили це не тільки без остраху, а й з почуттям гордості за батька. Бо ж
не тільки вірив у світле майбутнє України, а й, як міг, сміливо боровся за нього. Промовистий, зокрема, такий факт: коли після закінчення стажування дирекція Великого театру запропонувала залишитися в Москві, – відмовився.
Розкутою і щедрою вітцева муза почувалася лише на рідній землі.
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М.М.Старовойтов,
директор Державного архіву Луганської
області, член обласної редколегії книги
„Реабілітовані історією”

ЛАБІРИНТИ „ЧАСУ ПІК”. ЛУГАНСЬКА ВЕРСІЯ
Політичні репресії... Який вплив справляли вони на всі сторони життя СРСР, союзних
республік і в їх числі України, суспільну свідомість, ментальність штучно створюваної нової людської спільноти – радянського народу? За часів перебування при владі тоталітарного
режиму над таким питанням було небезпечно навіть задумуватися. Сьогодні ж, коли із слідчих „Справ”, що зберігалися в колишніх спецсховищах, знято грифи „Секретно”, надсуворо
утаємничувані документи стали доступними широкій громадськості.
Проголошений у країні курс на ліквідацію „білих плям” вітчизняної історії, пов’язаних
з добою розгулу репресій, поставив перед рядом державних інституцій, громадських
об’єднань і товариств широкий спектр специфічних проблем. Обширний обсяг роботи у
зв’язку з цим виконує колектив Державного архіву Луганської області: відповідно до постанови Президії Верховної Ради України від 9 вересня 1991 року ми одержали близько 14 тисяч фільтраційних та карних справ з архіву облуправління Служби безпеки України. Й відтоді до нашого закладу зачастили як самі невинно постраждалі, їх родичі та нащадки, так і
посадові особи, науковці і студенти вищих навчальних закладів, журналісти, письменники,
краєзнавці. Надходять запити й з інших областей України, країн СНД. Підготовка відповідей на звернення вимагає від архівістів копіткої пошукової роботи і наукового аналізу, а в
ряді випадків ще й підсиленої досвідом професійної інтуїції. Маю на увазі вміння вірно орієнтуватися у словесних і смислових „пастках”, які щедро, свідомо і несвідомо, зводжувалися слідством на сторінках кримінальних справ політичного характеру.
Ці ж навички сприяли нам у спільній багаторічній роботі з редакційно-видавничим
підрозділом обласної редколегії книги „Реабілітовані історією. Луганська область”.
Об’єднаними зусиллями проштудіювали понад 30 тисяч справ, виявили і виправили тисячі
помилок. І йдеться не тільки про граматичні і синтаксичні похибки. Працюючи в режимі
надзвичайного поспіху, слідчі до невпізнання перекручували прізвища, імена та по батькові
підслідних, назви населених пунктів, промислових підприємств, колгоспів і радгоспів.
Про все це, однак, поведемо розмову пізніше, а зараз замислимося над питанням, переконливо відповісти на яке не спромігся, здається, ще жоден дослідник теми: що ж саме стало вирішальним поштовхом для десятиразового збільшення (проти попереднього року) кількості репресій у 1937 і в наступному 1938 році й одночасного граничного посилення жорстокості покарань? Від з’ясування цього феномену „часу пік” ухилився, як відомо, навіть
перший секретар ЦК КПРС М.С.Хрущов. У своїй доповіді на XX з’їзді партії, докладно розповідаючи про злочини сталінського режиму, обмежився лише констатацією явища.
А що ж було першопричиною, чи можна сподіватися на виявлення ключа для розгадки
таємниці? Почнемо міркування здалеку, з часів Жовтневої революції. В смертельному двобої руйнувалися моральні цінності, затьмарювалася свідомість, загострювалися взаємна
жорстокість і нещадність. Їх доцільність і тоді, і в подальші часи доводили й обстоювали не
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лише ідеологічні вожді кожної з протиборствуючих сторін, але й непримиренно налаштовані „трубадури”. Помахам дзвінких конармійських шабель вторили рими українського поетакласика, що їх не один рік бадьоро декламували на уроках літератури учні середніх класів:
Всіх панів – д’одної ями,
Буржуїв за буржуями
Будем, будем бить,
Будем, будем бить...
І ще з того ж „серіалу”:
І стріляв би в кожні жирні очі,
В кожну шляпу і манто стріляв.
Понищили під такий акомпанемент люду тоді чимало. Та двадцять років згодом, у тридцять сьомому, питання знов постало на порядок денний. Виявилося, що „просапали” чекісти у минулі часи радянську ниву не досить ретельно: лишилися, підросли і почали „шкодити” нащадки панів та буржуазії.
Перенесемся подумки у 1937 рік, спробуємо розібратися у лабіринтах, що утворилися
на той час в економіці, політиці і соціальній сфері СРСР. Як урочисто проголосило партійно-державне керівництво, країна вступила у смугу завершення будівництва соціалістичного
суспільства і поступового переходу до комунізму. Здобута перемога радувала і водночас...
насторожувала. Адже за відомою тезою генсека Сталіна, в міру успіхів у будівництві нового
суспільства мала зростати напруга класової боротьби. Зваживши на таке, каральні структури вжили заходів до підвищення пильності й посилення гонінь на „ворожі елементи”. Аналогічною виявилася їхня реакція й на визрілі тоді ж у найвищих кремлівських кабінетах
рішення, справжні причини яких і досі до кінця не розгадані. Йдеться про майже одночасне
розгортання широких репресивних кампаній проти командного складу Червоної Армії, колишніх куркулів, що відбули терміни покарання і поверталися додому, гальмівників стахановського руху, осіб німецької і польської національностей... Масове зростання кількості
репресій, за законом діалектики, обернулося новою їх якістю – радянським варіантом „варфоломіївської ночі”.
В ємкій обоймі документів, які, доповнюючи і підсилюючи одне одного, обернулися
справжнім „дев’ятим валом” репресій, було й рішення Політбюро ЦК ВКП(б) від 2 липня
1937 року „Про антирадянські елементи”, а також ухвалений на його основі наказ наркома
Єжова № 00447 від 30 липня того ж року. Останній, як й інші його тогочасні „братиблизнюки”, відігравав роль приводного паса від Кремля до структур червоної Феміди. Візуючи наказ, головний чекіст країни одним розчерком пера прирік на смерть і каторжну
працю у таборах „архіпелагу ГУЛАГ” сотні тисяч співгромадян: було конкретно визначено,
представників яких саме верств населення слід негайно піддавати репресіям лише за фактом
приналежності до певних соціальних груп, тобто без конкретних звинувачень у здійсненні
будь-яких злочинів. До таких належали:
1) репресовані в минулому колишні куркулі;
2) колишні церковники і сектанти;
3) члени антирадянських політичних партій;
4) колишні активні учасники бандитських повстань, білі карателі, репатріанти тощо;
5) кримінальні злочинці.
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Тоді ж влада найсуворішим чином зобов’язала каральні органи, у тому числі позазаконні – „трійки”, Особливі наради, Комісії НКВС і Прокуратури СРСР, у строго визначені
(безглуздо стислі!) строки, без відповідного поповнення апарату дізнання, на порядок збільшити кількість справ, що мали розглядатися водночас. Виконання такої настанови, зрозуміло, не могло не обернутися неприпустимим поквапом, а отже, фактами грубих порушень
законності, масовими фальсифікаціями.
На теренах нашої області загальна природа тогочасних репресій була в основному такою ж, як і в цілому по країні. Але мала й певні відмінності. Луганщина, з її високим промисловим потенціалом, що мав до того ж стійку тенденцію до зростання, припливом значної кількості мігрантів – і некваліфікованих робітників, і досвідчених спеціалістів та партрадпрацівників з інших областей України і Російської Федерації, в числі перших потрапила
в жорна масових репресій, які обрушилися на Україну. Почалася небачена за масштабами
кампанія по очищенню регіону від „ворожої нечисті”. Одна по одній, у тому числі за партійною наводкою, фабрикувалися, зокрема, справи „націоналістичних організацій”, які
„ставили собі за мету не лише зриви планів соціалістичного будівництва, а й відокремлення
України від Союзу”.
З неменшим „ефектом” давався взнаки й комплекс чинників, обумовлених виведенням
Луганщини у червні 1938 р. із складу Донецької області у самостійну адміністративнотериторіальну одиницю. У спішному порядку формувалися місцеві структури НКВС, готувалася до роботи регіональна „трійка”. Остання, до речі, з перших же кроків своєї діяльності відзначалася винятковою жорстокістю, діяла так, ніби намагалася якнайшвидше „надолужити прогаяне”. З розглянутих „трійкою” у вересні 1226 справ по всіх (без винятку!) було
винесено лише один вирок:”Розстріляти!” Траплялося, „трійка” засідала по 2-3 рази на день,
справи розглядалися не індивідуально, а списками, без представників органів суду і прокуратури, без самих звинувачуваних. При цьому найдрібніші упущення у роботі, за які винуватці ще в недалекому минулому відбувалися словесним прочуханом, характеризувалися
тепер як „диверсійні акти” та „контрреволюційний саботаж” і оберталися найвищою мірою
покарання.
Приклад у роздмухуванні пристрастей показував голова „трійки”, ставленик Москви
Г.І.Коркунов. Він, між іншим, особисто давав рознарядки міськрайвідділам – скільки саме
слід їм заарештовувати „ворогів народу” протягом доби, тижня тощо. Численними людськими втратами оберталося й негласне змагання чекістських підрозділів за „найвищі показники”. „Передовики” заохочувалися, „відстаючі” діставали суворих стягнень. До числа
увільнених з роботи і заарештованих потрапив, зокрема, начальник Краснодонського райвідділення УНКВС.
До перелічених у згаданому вище наказі наркома № 00447 представників „небезпечних
соціальних груп” за бажання каральних органів можна було відносити кого завгодно. Так
останні й робили, без угаву затримуючи ні в чому не винних громадян, здебільшого робітників і селян, а також висунутих з їх середовища на керівні посади (на місця репресованих
колишніх дореволюційних „спеців”) інженерно-технічних працівників, агрономів, учителів,
канцеляристів... Творилося це, як у ті часи й багато чого іншого, шкереберть: людину спочатку заарештовували, а вже потім починали „шити” їй справу.
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Характерний приклад – справа колишнього директора Луганського паровозобудівного
заводу М.С.Чумичева (1938 рік). Її сторінки – рясний букет кричущих порушень основних
постулатів юриспруденції. Тут і факти знищення окремих аркушів з протоколів допитів, і
зміна їх порядкової нумерації, і спроба ганебної домовленості з підсудним: якщо, мовляв,
останній підпише липовий протокол „допиту”, слідство теж піде на певні поступки. А на
можливу відмову пригрозили таким: „Продовжимо безперервний допит, будемо бити, заарештуємо дружину, переведемо в камеру, яка зробить тебе інвалідом, не здатним захищатися на суді, проведемо справу відкритим процесом, домовимося з військовим прокурором,
розстріляємо”...
Різного роду фальсифікації творилися щодня, щогодини. До яких тільки „трюків” не
вдавалися оперативники! Працюючи з документами, архівісти звернули увагу на неприродню схожість фабул справ стосовно різних звинувачуваних. Нескладний аналіз довів: для
полегшення і пришвидчення своєї роботи слідчі користувалися заздалегідь одержаною від
начальства „канвою”, на якій і „гаптували” тексти протоколів допитів. Підслідних примушували „щиросердно” визнавати свою „провину”, заявляти про готовність у подальшому
співробітничати із слідством, виказувати „спільників”.
Про те, як забезпечувалася подібна „ефективність” слідства, свідчить справа звинувачуваного в антирадянських діях луганчанина С.О. Стеценка. На судовому засіданні він заявив: „Мої показання на попередньому слідстві були мною дані вимушено... Від 3-го по 20-е
липня 1938 року мене тримали на „конвеєрі” – били ніжкою від стільця, чоботами, виривали
волосся на голові тощо. 3-го вересня, після довгих випробувань, я змушений був підписати
заготовлений без моєї участі протокол так званого „допиту”.
Між іншим, методи фізичного впливу щодо підслідних у ході розгляду їх справ здійснювалися у ті часи з офіційного дозволу влади. Однозначно висловився з цього приводу
Й.В.Сталін: „Відомо, що всі іноземні розвідки застосовують фізичний вплив стосовно представників соціалістичного пролетаріату і до того ж застосовують його у найогидніших формах. Питається, чому соціалістична розвідка повинна бути більш гуманною щодо запеклих
агентів буржуазії, заклятих ворогів робітничого класу і селянства”...
Сенс деяких фальсифікацій нам, проти усі докладені зусилля, розгадати до кінця так і
не вдалося. Чому, скажімо, слідчі приховували від родичів засуджених факти розстрілів
останніх: натомість письмово повідомлялося про смерть від хвороб (здебільшого йшлось
про туберкульоз, пелагру, тиф тощо)? Діяли при тому так незграбно, що часом сами себе
шили в дурні: по сусідству з „липовою” назвою недуги підшивали у справи довідки про...
дату розстрілу. Напевно, гриф „Зберігати вічно” здавався слідчим такою ж вічною для них
особисто індульгенцією. Були переконані: ніхто й ніколи їхньої „роботи” не проконтролює
й не оцінить...
І ще кілька слів про слідчих, які у 1937-1938 роках в „ударному темпі” вели справи політичного характеру. Були серед них й достатньо теоретично підковані ідейні прихильники
режиму, й особи, що не мали ні достатньої освіти, ні потрібного обсягу знань у галузі
юриспруденції, ні стійких громадянських переконань. Щодо останніх довелося якось почути, ніби вони, мовляв, були лише сліпими виконавцями волі вищого начальства, щиро вважали, що роблять корисну для держави і її народу справу. Як не згадати тут крилатий вислів: „Благими намірами вистелена дорога у пекло”. А хіба не бачили їхні очі „чорних воро50
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нків”, не знали, чого бояться останні денного світла? Для злочинів політичного характеру
строків давності не повинно бути.
...Проти всілякі намагання засекретити масштаби і характер репресивних дій, правда
про злочини 1937-1938 рр. на Луганщині просочувалася крізь стіни чекістських кабінетів,
ставала відомою серед населення області, доходила до Києва і Москви. Автором однієї із
скарг, що не загубилася в шухлядах, був завідуючий навчальною частиною педагогічного
інституту М.О.Козуляєв.
„Я з робітників, – написав він, – і сам робітник. У Червоній Армії служив 8 років і в боях з білими був двічі поранений. У партії перебував безперервно з січня 1919 року до липня
1938 року. Будь-яких ухилів та хитань від генеральної лінії партії не мав. У 1938 р. Ворошиловград став обласним центром, і нові працівники облуправління НКВС вирішили показати себе і „показали”, почали масові арешти. Мені пред’явили звинувачення у троцькізмі,
шпигунстві, шкідництві і терорі. Ці звинувачення, як і сам арешт, були для мене громом
серед ясного неба. Протягом червня-жовтня 1938 р. щодо мене застосовували тортури у
буквальному й справжньому розумінні цього слова...
Розрубати клубок жахливих злочинів у Ворошиловграді дуже легко. Пришліть слідчу
групу із солідними повноваженнями, і через короткий час перед нею постане картина злочинів і провокацій, що вражають своїм цинізмом”.
Для нового керівництва НКВС (щойно розжалуваного наркома Г.Г.Ягоду змінив
М.І.Єжов) сигнал був вочевидь на руку – сприяв розв’язанню якихось своїх внутрішньовідомчих проблем. Тому й провели в області ретельні перевірки, виявили кричущі порушення. Про їх результати і наслідки докладно повідано у першій книзі тому „Реабілітовані історією. Луганська область”.
Як уже зазначалося, „батько відлиги” М.С.Хрущов, викриваючи природу репресій, не
назвав причин, які обернулися „часом пік”. Не прояснив він і картини з їх миттєвим, без
будь-якого гальмування припиненням у 1939-1940 роках. На Луганщині, зокрема, кількість
справ зменшилася тоді одразу майже у тридцять (!) разів.
Як могло трапитися таке? Ніяких офіційних документів з цього приводу не виявлено,
та їх, скоріш за все, й не було. Що ж до усного наказу, то віддати його могла лише одна людина. Якими ж міркуваннями користувався Й.В.Сталін? Логічним буде припустити ознайомлення його з неупередженим, об’єктивним аналізом ситуації, яка склалася на той час у
країні. З висловленим, зокрема, побоюванням з приводу можливої загрози виходу органів
НКВС з-під повного контролю партії. На користь такого припущення свідчила лавина репресій проти партрадноменклатури. Так, на Україні з серпня 1937-го по травень 1938-го були
арештовані і розстріляні 17 наркомів, знищені майже всі члени ЦК і Політбюро ЦК КП(б)
України. На Луганщині без достатніх причин зазнали переслідувань перші й другі секретарі
Старобільського, Містківського, Білолуцького райкомів, секретар Луганського міськкому
Володимир Горбатов...
Другий фактор – великі втрати у середовищі господарників в основних галузях промислового і сільськогосподарського виробництва, передусім у вугільній промисловості. На
Луганщині, зокрема, без будь-яких підстав були оголошені „ворогами” й репресовані такі
здібні спеціалісти як керуючі трестами „Свердловантрацит” – О.О.Рогов, „Донбасантрацит”
– І.Й.Зубков, директори заводів ім.20-річчя Жовтня – В.І.Таран, ім. Артема – В.К.Войнов,
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ім. Якубовського – А.С.Сушков та інші. Кадрова „чехарда” не могла не позначитися й на
стані справ в економіці. Втрачалися завойовані раніше позиції у металургійній, хімічній і
легкій промисловості, на транспорті, загрозливо погіршувалася трудова дисципліна серед
працівників сільського господарства.
До мовленого варто додати, що політика репресій згубно позначалася на моральності
суспільства, псувала людські взаємовідносини. Хижим чортополохом розросталися доноси
й наклепи громадян одне на одного, множилися отруйні анонімки, брехливі показання залякуваних свідків у ході слідства й на судових засіданнях...
Сьогодні в Україні утверджуються принципи демократизації. Однак це аж ніяк не підстава для того, щоб можна було забувати уроки трагічного минулого. В ім’я торжества правди й відновлення справедливості архівісти, як і творці книги „Реабілітовані історією”, не
шкодують зусиль, аби повернути усім невинно постраждалим їх чесні імена і гідність, унеможливити повторення політичних репресій в майбутньому.
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Жертвам політичних репресій. Стела в Сквері Пам’яті м.Луганська.

Назвемо всіх поіменно
iя, українець, освiта початкова. Проживав у с. Адрiанопiль Перевальського р-ну, селянин-одноосiбник.
Арештований 8 квiтня 1932 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПАВЛЕНКО Григорiй Григорович, 1906 р.
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта
початкова. Проживав у с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, тесляр 10-ї буддiльницi Московсько-Донецької залiзницi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 31 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ПАВЛЕНКО Данило Данилович, 1906 р. народження, с. Кругле Старобiльського р-ну, українець. Проживав у Круглому, селянин-одноосiбник.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПАВЛЕНКО Дмитро Михайлович, 1884 р.
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник
примiського господарства Сєверодонецької ДРЕС.
Арештований 21 грудня 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у
справi немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПАВЛЕНКО Єгор Юхимович, 1878 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта початкова.
Проживав у Троїцькому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР
вiд 7 травня 1930 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПАВЛЕНКО Єлизар Iванович, 1905 р. народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта початкова. Проживав у кол.с. Бiле Просянської сiльради
Маркiвського р-ну, селянин-одноосiбник. Арештований 10 сiчня 1936 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 жовтня 1936 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПАВЛЕНКО Iван Григорович, 1884 р. народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта початкова. Проживав у Бiлокуракиному, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї
ОДПУ вiд 16 серпня 1929 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАВЛЕНКО Iван Миколайович, 1878 р. народження, с-ще Краснопавлiвка Лозiвського р-ну
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, майстер з-ду iм. Ворошилова. Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд
17 сiчня 1934 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПАВЛЕНКО Iван Миколайович, 1907 р. народження, м. Дрогобич Львiвської обл., українець,
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, слюсар
з-ду iм. Ворошилова. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 9 грудня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ПАВЛЕНКО Iван Платонович, 1902 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
Проживав у Луганську, технолог облуправлiння
громадського харчування. Арештований 26 жовтня
1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 травня 1944 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.

П
ПАБIС Iван Лаврентiйович, 1882 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, кочегар шахти "Паркомуна".
Арештований 17 лютого 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 сiчня 1939 року
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПАВВА Йосип Степанович, 1904 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, наваловiдбiйник шахти "Максимiвська". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 19
лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПАВЕЛЬЧАК Богдан Андрiйович, 1930 р.
народження, с. Торгановичi Старосамбiрського рну Дрогобицької обл., українець, освiта середня.
Проживав у м. Алчевську, робiтник "Пiвденспецбуду". Вiйськовим трибуналом вiйськ МДБ Луганської обл. 8 квiтня 1952 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 1 березня 1955 року Військовим
трибуналом Київського військового округу міру покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ПАВЕНКО Серафима Iванiвна, 1915 р. народження, х. Спицько-Рогозки, Березнянський р-н
Чернiгiвської обл., українка, освiта н/середня. На
час арешту член ВКП(б). Проживала в с. Цiлуйкове
Бiлокуракинського р-ну, рахiвник к-пу "Правда".
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд
2 вересня 1944 року вислана за межi України як
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ПАВИЦЬКИЙ Микола Григорович, 1892 р.
народження, с. Ставки Володарського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.
Калмикiвка Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу
"Комiнтерн". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАВЛЕНКО Анна Василiвна, 1910 р. народження, м. Кам'янськ-Шахтинський Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Краснодонi, не працювала. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 13
листопада 1943 року вислана за межi України. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ПАВЛЕНКО Василь Васильович, 1919 р.
народження, с. Троїцьке Новоодеського р-ну Одеської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
смт Бугаївка Перевальського р-ну, не працював.
Арештований 31 грудня 1941 року за звинуваченням у зв'язках з агентурою нiмецької розвiдки.19
сiчня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПАВЛЕНКО Гнат Микитович, 1897 р. народження, м. Красний Луч, українець, освiта початкова. Проживав у смт Грушове Краснолуцької
мiськради, робiтник шахти № 152. Донецьким обласним судом 4 липня 1936 року засуджений до 6 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПАВЛЕНКО Григорiй Антонович, 1880 р.
народження, с. Олександродар, Херсонська губерн-
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ПАВЛЕНКО Микола Антонович, 1897 р.
народження, кол.с. Попiвка Краснокутської селищної Ради Антрацитiвського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав за мiсцем народження, робiтник шахти № 20. Арештований 20 сiчня 1933 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, яке в
ходi слiдства не було доведене. 25 лютого 1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПАВЛЕНКО Михайло Прокопович, 1915 р.
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав в смт Троїцьке,
шофер Троїцького райвиконкому. Особливою нарадою при МДБ СРСР 11 грудня 1948 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1956 роцi.
ПАВЛЕНКО Никифор Федотович, 1886 р.
народження, с. Сокiльники Слов'яносербського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду iм. Будьонного. Донецьким
Губревтрибуналом 5 вересня 1920 року відібрано
політичні права на час громадянської війни. 4 серпня 1925 року Луганським ОкрДПУ справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995
роцi.
ПАВЛЕНКО Нiна Iванiвна, 1911 р. народження, м. Попасна, українка, освiта середня. Проживала в Попаснiй, лаборант хiмлабораторiї вагоноремонтного з-ду. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 24 лютого 1943 року засуджена до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1969 роцi.
ПАВЛЕНКО Олексiй Якович, 1898 р. народження, с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, десятник вугiльного складу зал.ст. Старобiльськ. Вiйськовим трибуналом Московсько-Донецької залiзницi 2 березня 1945 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Постановою Верховного суду СРСР вiд 16 липня 1947 року вирок скасовано,
справу направлено на дослiдування. 20 сiчня 1948
року справу припинено за недоведенiстю складу
злочину, з ув'язнення звiльнений. Реабiлiтований у
1948 роцi.
ПАВЛЕНКО Павло Сидорович, 1887 р. народження, сл. Машликiно Волошинського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у с. Красний Деркул Станично-Луганського р-ну, об'їждчик Старобiльського
лiсництва. Арештований 18 жовтня 1944 року за
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 20 сiчня 1945 року виправданий Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлiтований у 1945 роцi.
ПАВЛЕНКО Павло Якович, 1892 р. народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, пасiчник к-пу "Червоний прапор".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПАВЛЕНКО Петро Iванович, 1914 р. народження, м. Перевальськ, українець, освiта середня.
Проживав у с. Устинiвка Попаснянського р-ну, вчитель сiльської школи. Арештований 6 липня 1942
року за звинуваченням у проведеннi антирадянської агiтацiї.У зв'язку з воєнним станом етапований

углиб країни. Iнших даних у справi немає. 12 квiтня
1948 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПАВЛЕНКО Петро Панасович, 1912 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Кiровську, вiдповiдальний виконавець фiнуправлiння Голубiвського рудоуправлiння.
Арештований 23 лютого 1933 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 4 березня 1934 року справу припинено за давнiстю строку злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПАВЛЕНКО Петро Федотович, 1890 р. народження, с. Сокiльники Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, майстер з-ду № 60. Арештований 8 липня
1935 року за звинуваченням у поширеннi контрреволюцiйних чуток. 20 вересня 1935 року справу
припинено за недостатнiстю даних для притягнення
до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПАВЛЕНКО Самiйло Семенович, 1900 р.
народження, с. Бабичеве Троїцького р-ну, українець, неписьменний. Проживав у м. Кiровську,
крiпильник шахти "Голубiвка". Луганським обласним судом 3 грудня 1945 року засуджений до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПАВЛЕНКО Серафим Якович, 1908 (1910)
р. народження, кол.с. Попасне Рудiвської сiльради
Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова.
Проживав за мiсцем народження, робiтник радгоспу. Арештований 16 лютого 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 березня 1933
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПАВЛЕНКО Тимофiй Семенович, 1907 р.
народження, с. Лашинiвка Петропавлiвського р-ну
Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Мiлуватка Сватiвського р-ну,
служитель релiгiйного культу. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 14 серпня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПАВЛЕНКО Федiр Юхимович, 1914 р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта вища. Вiйськовослужбовець,
вiйськовий комiсар 3 авiаескадрильї 260 авiаполку
6 авiадивiзiї. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Захiдного фронту 1 листопада 1941 року засуджений
до 8 р. позбавлення волi. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 10 листопада 1942 року вирок
скасовано, справу припинено за недоведенiстю
складу злочину. Реабiлiтований у 1942 роцi.
ПАВЛЕНКО Юхим Антонович, 1893 р. народження, с. Бабичеве Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Бабичевому, колгоспник к-пу iм. Горького. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року.
Реабiлiтований у 1965 роцi.
ПАВЛИК Болеслав Францович, 1887 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у с. Третякiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "Заповiт Ленiна". Комiсiєю НКВС i Проку-
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ратури СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПАВЛИК Михайло Степанович, 1911 р. народження, с. Зуївцi Миргородського р-ну Полтавської обл., українець, освiта н/вища. Проживав у м.
Луганську, вчитель СШ № 25. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ПАВЛИК Панас Васильович, 1914 р. народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець.
Арештований 11 жовтня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 березня 1942 року
справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПАВЛИК Петро Микитович, 1905 р. народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 842 стрiлецького полку. Арештований 16
серпня 1942 року за звинуваченням у зрадницьких
дiях. 10 вересня 1942 року виправданий Вiйськовим
трибуналом 240 стрiлецької дивiзiї. Реабiлiтований
у 1942 роцi.
ПАВЛИКОВ Гаврило Костянтинович, 1897
р. народження, с. Оселья Всходського р-ну Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, техпрацiвник
Кам'янобрідської районної лiкарнi. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 18
грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПАВЛИНСЬКИЙ Iван Йосипович, 1893 р.
народження, м. Марiуполь Донецької обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м. Луганську,
начальник електрогосподарства мiського трамвайного управлiння. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 6 квiтня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ПАВЛОВ Борис Пилипович, 1912 р. народження, с. Мiлове Хотинецького р-ну Орловської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, вибiйник шахти №
2. Луганським обласним судом 25 серпня 1950 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПАВЛОВ Василь Єгорович, 1917 р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта
н/середня. Проживав у Слов'яносербську, завiдуючий вiддiлом облiку Слов'яносербського райкому
ЛКСМУ. Арештований 29 лютого 1943 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї. 23 серпня 1943 року справу припинено
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПАВЛОВ Володимир Iсайович, 1916 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова. Проживав у Кремiннiй, робiтник шахти "Кремiнна". Вiйськовим трибуналом 28 району авiацiйного базування 18 березня 1942 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 6 травня 1942 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПАВЛОВ Григорiй Євгенович, 1884 р. народження, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, завгосп бригадного лазарету 101/34.

Особливим вiддiлом 9 армiї 7 вересня 1920 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПАВЛОВ Григорiй Федорович, 1907 р. народження, с. Морозово Дросковського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Лисичанську, працював
на вiдбудовi шахт у Тульськiй обл. Росiйської Федерацiї. Вiйськовим трибуналом 37 армiї 10 березня
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПАВЛОВ Iван Iванович, 1882 р. народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, українець,
освiта початкова. Проживав у смт Тошкiвка Первомайської мiськради, крiпильник шахти "Тошкiвська". Арештований 22 грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 лютого 1933
року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ПАВЛОВ Iван Iванович, 1894 р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний
Луч, крiпильник шахти № 152. "Трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938
року. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ПАВЛОВ Iван Iванович, 1902 р. народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, українець,
освiта початкова. Проживав у смт Тошкiвка Первомайської мiськради, робiтник шахти № 5 "Тошкiвка". 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.
ПАВЛОВ Iван Iсайович, 1903 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Великому Суходолi, лiсник Краснодонського лiсництва. Арештований 27 квiтня 1938 року за звинуваченням у
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 4
лютого 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПАВЛОВ Iван Костянтинович, 1902 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Великому Суходолi, робiтник лiсгоспу. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАВЛОВ Iван Миколайович, 1888 р. народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, колгоспник. Особливою нарадою при НКВС СРСР 3 травня 1940 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960
роцi.
ПАВЛОВ Iван Федорович, 1912 р. народження, с. Новоiванiвка Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Новоiванiвцi,
прохiдник шахти № 1-2 "Гiрська". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ПАВЛОВ Леон Климович, 1909 р. народження, х. Гремучий, Тацинський р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Мирне Краснодонського р-
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ну, наваловiдбiйник шахти № 12. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 вересня
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАВЛОВ Микола Панасович, 1882 р. народження, с. Турковиця Рильського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний.
Проживав в м. Алчевську, шорник кiнного двору
конезаводу № 19. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПАВЛОВ Олександр Григорович, 1913 р.
народження, с. Iллiвка Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 469 окремого саперного батальйону.
Вiйськовим трибуналом Захiдного фронту 17 липня
1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волi Реабiлiтований у 1996 роцi.
ПАВЛОВ Олександр Дмитрович, 1910 р.
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради,
українець, освiта середня. Проживав у м. Гiрське
Первомайської мiськради, начальник дiльницi шахти № 1-2 "Гiрська". Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 17 жовтня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 28 серпня
1946 року постановою Управлiння МДБ по Луганськiй обл. справу припинено за недоведенiстю
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1946 роцi.
ПАВЛОВ Павло Iванович, 1888 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
На час арешту член ВКП(б). Проживав у Луганську, iнвалiд, не працював. Постановою Особливої
наради при НКВС СРСР вiд 12 лютого 1944 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1991
роцi.
ПАВЛОВ Павло Полiкарпович, 1907 р. народження, х. Туровєрово-Глубокинський, Мiллеровський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, лаборант з-ду iм. Ворошилова. Особливою
нарадою при Колегії ДПУ УРСР 23 травня 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАВЛОВ Петро Дмитрович, 1895 р. народження, с. Баранчик Должанського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник з-ду iм.
Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПАВЛОВ Петро Iванович, 1892 р. народження, с. Богатово Шахтинського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав: кол. Кадiївський р-н, рахiвник
Соколовського кар'єру. Судовою "трiйкою" при
Колегiї ДПУ УРСР 22 сiчня 1933 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАВЛОВ Платон Iллiч, 1888 р. народження,
м. Смiла Смiлянського р-ну Київської обл., росiянин, освiта середня. Проживав в м. Красний Луч,
головний iнженер мiськкомунгоспу. Арештований
19 квiтня 1938 року за звинуваченням у шпигунствi. 17 жовтня 1938 року справу припинено за
недоведенiстю злочинних дiй, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.

ПАВЛОВ Стефан (Степан) Iванович, 1893
р. народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, слюсар шахти iм. Iллiча. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 26 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПАВЛОВ Тимофiй Дмитрович, 1908 р. народження, с. Рудiвка Сватiвського р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Рудiвцi, колгоспник
к-пу "1 Травня". Арештований 5 травня 1930 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 червня 1930 року з-пiд варти звiльнений пiд пiдписку
про невиїзд. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПАВЛОВ Тимофiй Якович, 1910 р. народження, смт Селезнiвка Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий кулеметної роти 2 батальйону 39 окремої
стрiлецької бригади. Вiйськовим трибуналом цiєї
бригади 19 березня 1943 року засуджений до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1997 роцi.
ПАВЛОВ Федiр Корнiйович, 1876 р. народження, ст-ця Чертковська Морозовського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, охоронник Краснодонської бази "Доннархарчу".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
ПАВЛОВ Якiв Iванович, 1889 р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Красному Кутi,
робiтник Хрустальненського рудоуправлiння. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР
вiд 16 березня 1933 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАВЛОВА Анна Якiвна, 1904 р. народження, с. Долге Челябiнського р-ну Свердловської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова.
Проживала в кол.с-щi Петровське Антрацитiвського р-ну, городниця радгоспу iм. Петровського. Арештована 29 вересня 1945 року за звинуваченням у
причетностi до агентури нiмецької розвiдки. 6
квiтня 1946 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПАВЛОВА Марiя Йосипiвна, 1912 р. народження, м. Вiдень, Австрiя, чешка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, рахiвник з-ду iм.
Жовтневої революцiї. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 25 вересня 1943 року засуджена до 5
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ПАВЛОВА Марiя Овсiївна, 1910 р. народження, с. Дем'янiвка Бiлокуракинського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в смт Мирне
Краснодонського р-ну, наваловiдбiйниця шахти №
12. Арештована 11 травня 1944 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30 травня 1944 року
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1944 роцi.
ПАВЛОВА Марiя Степанiвна, 1910 р. народження, м. Алчевськ, українка, освiта початкова.
Проживала в Алчевську, не працювала. Арештована 18 квiтня 1944 року за звинуваченням у виказуваннi радянських громадян нiмецьким окупантам. 5
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червня 1944 року справу припинено за недоведенiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1995 роцi.
ПАВЛОВСЬКИЙ Антон Францович, 1920
р. народження, м. Iзяслав Вiнницької обл., поляк.
Проживав у смт Бiловодськ, робiтник з-ду фруктових вод. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАВЛОВСЬКИЙ Григорiй Григорович,
1904 р. народження, с. Олександрiвка Новопразького р-ну Кiровоградської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Кремiнна, десятник шахти
"Кремiнна". Арештований 10 травня 1942 року за
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. У зв'язку з воєнним станом був
етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений.
9 грудня 1948 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПАВЛОВСЬКИЙ Iван Кирилович, 1905 р.
народження, с. Дзержинське Тетiївського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав
у с. Миколаївка Станично-Луганського р-ну, возiй
1-ї виконробської дiльницi залiзничної магiстралi
Москва-Донбас. Лiнiйним судом Пiчнiчно-Донецької залiзницi 25 вересня 1937 року засуджений до 8
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ПАВЛОВСЬКИЙ Павло Максимович, 1907
р. народження, м. Суми, українець, освiта вища.
Проживав у м. Попасна, начальник вагонного депо
Попасна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ПАВЛОВСЬКИЙ Станiслав Францович,
1907 р. народження, м. Iзяслав Вiнницької обл., поляк. Проживав у смт Бiловодськ, будiвельник, працював на поденних роботах. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАВЛОНЮК (ПАВЛЕНЮК) Хома Якович,* 1900 р. народження, м. Верба Вербського рну Рівненської обл., українець, освіта початкова. До
призову проживав у м. Красний Луч. Військовослужбовець, писар 9 бригади морпехоти Чорноморського флоту. Військовим трибуналом Керченської
військово-морської бази Чорноморського флоту 12
грудня 1941 року засуджений до розстрілу. Страчений 24 грудня 1941 року. Реабілітований у 1961 році.
ПАВЛУСЕНКО Василь Павлович, 1891 р.
народження, с. Івано-Дар’ївка Артемівського р-ну
Донецької області, українець, освіта початкова.
Проживав у с-щі Спірне Попаснянського р-ну (згодом Артемівського р-ну Донецької обл.), робітник
радгоспу "Спірне". Постановою Особливої наради
при Колегії ДПУ УРСР від 11 січня 1933 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ПАВЛУСЕНКО Микола Гнатович, 1915 р.
народження, с. Серебрянка Попаснянського р-ну
(згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1051 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 12 жовтня 1941
року засуджений до 5 р. позбавлення волi умовно.
Реабiлiтований у 1993 роцi.

ПАВЛЮКЕВИЧ Артем Тимофiйович, 1882
р. народження, Польща, поляк, освiта початкова.
Проживав у м. Алчевську, вахтер охорони з-ду iм.
Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР
14 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАВЛЮКОВ Костянтин Антонович, 1911
р. народження, смт Павлiвка Свердловської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
м. Ровеньки, монтер шахти № 17. Арештований 21
грудня 1932 року за звинуваченням у шкiдництвi. 2
березня 1933 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПАВЛЮЧЕНКО Вiссарiон Фролович, 1898
р. народження, с. Болтутіно Глинковського р-ну
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав в м. Луганську, не працював. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 2 квiтня 1942 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПАВЛЮЧУК Володимир Степанович, 1912
р. народження, Польща, українець. Проживав у м.
Луганську, конструктор вiддiлу головного механiка
з-ду iм. Жовтневої революцiї. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 2 листопада 1940 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПАДАЛКА Антон Степанович, 1912 р. народження, с. Нежурине Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Нежуриному,
колгоспник. Вiйськовим трибуналом 390 стрiлецької дивiзiї 24 листопада 1941 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПАДАЛКА Григорiй Васильович, 1902 р.
народження, м. Новочеркаськ Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освіта початкова.
Проживав у смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської
мiськради, тесляр-приватник. Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 11 липня 1932 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПАДАЛКА Iван Васильович, 1876 р. народження, с. Попiвка Марiупольського р-ну Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.
Липове Краснодонського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї
ОДПУ вiд 16 серпня 1929 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАДАЛКIН Семен Антонович, 1895 р. народження, с. Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 526 мiнометного полку. Вiйськовим трибуналом 61 стрiлецької дивiзiї 22 лютого 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПАДАР Валентин Йосипович, 1876 р. народження, Одеська обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Первомайську, робiтник шахти iм.
Менжинського. Арештований 21 сiчня 1938 року за
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1968 роцi.
ПАДАР Петро Валентинович, 1904 р. народження, м. Первомайськ, українець, освiта середня.
Проживав у м. Краснодонi, начальник транспортної

59

Назвемо всіх поіменно
служби шахти № 2. Ростовським обласним судом,
Росiйська Федерацiя, 5 жовтня 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ПАДЕР (ПАДАР) Матвiй Йосипович, 1909
р. народження, м. Первомайськ, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, бурильник шахти № 77. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ПАДЕР Михайло Йосипович, 1891 р. народження, м. Миколаїв Миколаївської обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у м. Первомайську,
розрубник м'яса мiськзаготпункту. Особливою нарадою при НКВС СРСР 11 квiтня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАДIЙ Марiя Никанорiвна, 1912 р. народження, с. Красний Пахар Артемiвського р-ну Донецької обл., українка, освiта початкова. Проживала в с. Троїцьке Попаснянського р-ну, колгоспниця
к-пу "2-а п'ятирiчка". Луганським обласним судом
7 березня 1946 року засуджена до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ПАЄНКО Микола Войтович, 1912 р. народження, с. Шаровечка Проскурiвського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
кол.с. Табаївка Новоолександрiвської сiльради Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Хлiбороб". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 20 листопада 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1964 роцi.
ПАЗИЧУК Микола Iванович, 1908 р. народження, с. Покощiвка Ізяславського р-ну Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта вища. Проживав у смт Лозно-Олександрiвка Бiлокуракинського р-ну, завiдуючий сiльською лiкарнею. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 26 жовтня 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957
роцi.
ПАЙОНК Вацлав Антонович, 1913 р. народження, с. Шаровечка Проскурiвського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
кол.с. Табаївка Новоолександрiвської сiльради Троїцького р-ну, пiчник, без постiйного мiсця роботи.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПАЙОНК Олександр Антонович, 1907 р.
народження, с. Шаровечка Проскурiвського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Новоолександрiвка Троїцького р-ну, без певного мiсця роботи. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 15 сiчня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАК Пен Гу, 1887 р. народження, Корея, кореєць, неписьменний. Проживав у с. Дякове Антрацитiвського р-ну, рибалка к-пу iм. Чубаря. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 листопада 1937
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАККОС Олександр Семенович, 1904 р. народження, м. Первомайськ, українець, освiта початкова. Арештований 26 березня 1933 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї. 8 червня 1933 року справу припинено

за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПАЛАВИНКА Пантелiй Дмитрович, 1923
р. народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Євсузi, колгоспник к-пу iм. Будьонного. Луганським обласним
судом 19 липня 1939 року засуджений до 1,5 р. позбавлення волi. 11 жовтня 1939 року Верховним судом УРСР мiру покарання знижено до 1 р. виправно-трудових робiт. Реабiлiтований у 1939 роцi.
ПАЛАГУТА Iван Кирилович, 1905 р. народження, кол.х. Очкурiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Арештований 22
грудня 1928 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 9 березня
1929 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1929 роцi.
ПАЛАГУТА Кирило Овксентiйович, 1883
р. народження, кол.х. Очкурiвка Бiловодського рну, українець, освiта початкова. Проживав за
мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Арештований 22 грудня 1928 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 9 березня 1929 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1929 роцi.
ПАЛАДКО (ПОЛАДКО) Павло Федорович,
1911 р. народження, м. Попасна, українець, освiта
середня. Проживав у м. Луганську, не працював.
Луганським обласним судом 2 жовтня 1946 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
ПАЛАМАРЧУК Iван Мефодiйович, 1879 р.
народження, с. Варварiвка Славутського р-ну
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Картушине Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу "Непереможний". Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1969 роцi.
ПАЛАМАРЧУК Йосип Тимофiйович, 1887
р. народження, с. Варварiвка Славутського р-ну
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Медвежанка Свердловської мiськради,
колгоспник к-пу "Пролетарська праця". Особливою
нарадою при НКВС СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПАЛАМАРЧУК Олексiй Тимофiйович,
1914 р. народження, с. Красностав Берездiвського
р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, коваль з-ду "Гiрничий
iнструмент". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 16 жовтня 1937 року. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПАЛАНЧОВ Андрiй Васильович, 1883
(1880) р. народження, Болгарiя, болгарин, освiта
початкова. Проживав у м. Рубiжне, городник примiського господарства хiмкомбiнату. Постановою
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 3 травня
1940 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПАЛАТОВСЬКИЙ
(ПОЛОТОВСЬКИЙ)
Павло Якович, 1887 р. народження, с. Чеботовка
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Тарасовського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Лутугине, коваль тресту "Пiвденмонтажбуд".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПАЛЕНИЙ Iван Трохимович, 1907 р. народження, с. Морозiвка Мiловського р-ну, українець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий
239 полку. Вiйськовим трибуналом 98 стрiлецької
дивiзiї 24 березня 1944 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПАЛЕНИЙ Тимофiй Тарасович, 1887 р. народження, с. Морозiвка Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Мiлове, тесляр райкомунгоспу. Старобiльським окружним судом 2 серпня 1934 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 15 жовтня 1934 року Верховним судом
УРСР вирок скасовано, справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.
ПАЛЄЄВ Антон Захарович, 1894 р. народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Чорнухиному,
робiтник Чорнухинського сiльпо. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 травня
1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ПАЛИГА Антон Iванович, 1907 р. народження, м. Славута Кам'янець-Подiльської обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Євсуг
Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "Бiльшовик".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 серпня
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 28 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПАЛИГА Станiслав Iванович, 1904 р. народження, с. Сторониче Плужнянського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт
Бiловодськ, тесляр к-пу "Бiльшовик". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 19 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 серпня
1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАЛИГА Степан Iванович, 1909 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.
19 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАЛIЄВ Василь Степанович, 1904 р. народження, с. Новобiла, Воронезька обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у
смт Тошкiвка Первомайської мiськради, начальник
дiльницi шахти № 13 "Тошкiвка". Арештований 26
листопада 1935 року за звинуваченням у здiйсненнi
диверсiй на шахтi. 20 лютого 1936 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1936 роцi.
ПАЛIЄВ Iван Прокопович, 1914 р. народження, с. Киянове Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, слюсар-iнструментальник механiчної майстернi шахти
"Сокологорiвка". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.

ПАЛIЄВ Микола Прокопович, 1912 р. народження, с. Кияни Богодухівського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Первомайську, молотобоєць шахти "Сокологорiвка". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПАЛIЦА Григорiй Никифорович, 1900 р.
народження, м. Хабаровськ, Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, без певного мiсця роботи. Особливою нарадою при НКВС СРСР 31 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПАЛЬ Август Августович, 1875 р. народження, к. Мошанiвка Славутського р-ну Вiнницької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт
Бiрюкове Свердловської мiськради, колгоспник кпу iм. Чапаєва. Донецьким обласним судом 26 сiчня
1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 31
березня 1937 року Верховним судом УРСР строк
покарання знижено до 3 р. Реабiлiтований у 1961
роцi.
ПАЛЬ Андрiй Якович, 1899 р. народження,
Горлiвський р-н Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Федорiвка Краснолуцької
мiськради, ветсанiтар к-пу iм. Тельмана. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ПАЛЬ Василь Iванович, 1900 р. народження, с. Надєждінське, Актюбiнська обл., Росiйська
Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у м.
Перевальську, вибiйник шахти № 5. Особливою нарадою при НКВС СРСР 23 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАЛЬ Вiльгельм Емiльович, 1892 р. народження, Волинська губернiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Бiрюкове Свердловської
мiськради, колгоспник к-пу iм. Бiрюкова. Арештований 3 вересня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Перебуваючи пiд слiдством,
помер. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПАЛЬ Евальд Августович, 1915 р. народження, с. Мошанiвка Славутського р-ну Вiнницької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт
Бiрюкове Свердловської мiськради, тракторист к-пу
"Бiрюкове". Особливою нарадою при НКВС СРСР
1 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1983 роцi.
ПАЛЬ Емiль Михайлович, 1907 р. народження, с. Мошанiвка Славутського р-ну Вiнницької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт
Бiрюкове Свердловської мiськради, колгоспник кпу iм. Куйбишева. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 19 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПАЛЬ Михайло Августович, 1872 р. народження, с. Мошанiвка Славутського р-ну Вiнницької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт
Бiрюкове Свердловської мiськради, колгоспник кпу iм. Куйбишева. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 19 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПАЛЬ Рудольф Генрiхович, 1905 р. народження, к. Янiвка Володарського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу
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iм. Молотова. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПАЛЬ Самiйло Людвiгович, 1902 р. народження, с. Мошанiвка Славутського р-ну Вiнницької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт
Бiрюкове Свердловської мiськради, колгоспник кпу iм. Чапаєва. Донецьким обласним судом 26 сiчня
1937 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПАЛЬ Юлiус Августович, 1909 р. народження, с. Мошанiвка Славутського р-ну Вiнницької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт
Бiрюкове Свердловської мiськради, колгоспник кпу iм. Бiрюкова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 19 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАЛЬ Юлiус Людвiгович, 1895 р. народження, с. Мошанiвка Славутського р-ну Вiнницької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт
Бiрюкове Свердловської мiськради, не працював.
Донецьким обласним судом 26 сiчня 1937 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
ПАЛЬМТАХ Християн Теодорович, 1906 р.
народження, к. Вайнау Молочанського р-ну Запорізької обл., росiянин, освiта середня. Проживав у м.
Лутугине, шкiльний учитель. Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАЛЬМТАХ Якiв Якович, 1911 р. народження, к. Вайнау Молочанського р-ну Запорiзької
обл., нiмець, освiта середня. Проживав у с-щi Азарiвка Лутугинського р-ну, шкiльний учитель. Арештований 3 вересня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 квiтня 1942 року справу
припинено за смертю звинувачуваного. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПАЛЬОХА Василь Iванович, 1922 р. народження, смт Маркiвка, українець, освiта середня.
Вiйськовослужбовець, рядовий 861 батальйону аеродромного обслуговування. Вiйськовим трибуналом Грозненського гарнiзону, Чечено-Iнгуська
АРСР, 7 травня 1943 року засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1975 роцi.
ПАЛЬЧИК Григорiй Iванович, 1899 р. народження, с. Плисове Лозiвського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Старобiльську, робiтник вiйськового складу №
1297. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 25 травня 1942
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 21
липня 1942 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПАЛЬЧИК Єгор Iванович, 1898 р. народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у с. Новониканорiвка
Сватiвського р-ну, тесляр райшляхбуду. Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 сiчня 1944 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПАЛЬШКОВ (ПОЛЬШКОВ) Сергiй Євдокимович, 1901 р. народження, с. Рiчне Лiвенського
р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську,
служитель релiгiйного культу. Репресований двічі.

27 листопада 1933 року Ворошиловським РВ ДПУ
відібрано підписку про невиїзд. 11 квітня 1934 року
справу припинено, підписку анульовано. Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 листопада 1944
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований відповідно у 1934 і 1991 роках.
ПАЛЮШКЕВИЧ Марцел Фелiксович, 1904
р. народження, с. Вiнцентiвка Мархлевського р-ну
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
с. Нижньобараникiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний перекоп". Особливою нарадою
при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ПАЛЯНИЦЯ Андрiй Макарович, 1905 р.
народження, смт Павлiвка Свердловської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Павлiвцi, не працював. Луганським обласним судом 21 жовтня 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПАЛЯНИЧКА Григорiй Петрович, 1892 р.
народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав у Сватовому, бонiфiкатор санстанцiї.
Луганським обласним судом 11 липня 1941 року засуджений до 9 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
ПАМIН Вiльгельм Густавович, 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.
ПАНАЇТ Митрофан Савич, 1894 р. народження, м. Лисичанськ, молдаванин, освiта середня. На час арешту член ВКП(б). Проживав у Лисичанську, механiк з-ду "Донсода". "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ПАНАЇТ Петро Савич, 1890 р. народження,
м. Лисичанськ, молдаванин, освiта початкова. Проживав у Лисичанську, слюсар з-ду "Донсода".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1956 роцi.
ПАНАРIН Архип Юхимович, 1872 р. народження, с. Лопаскине Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Лопаскиному, селянин-одноосiбник. Арештований 2 лютого
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 листопада 1933 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПАНАРIН Михайло Афанасiйович, 1910 р.
народження, Малоархангельський р-н Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, слюсар з-ду iм. Косiора. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАНАСЕВИЧ Микола Якович, 1889 р. народження, м. Черкаси Київської обл., українець,
освiта вища. Проживав у м. Рубiжне, викладач
хiмiко-технологiчного
iнституту.
"Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
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ПАНАСЕНКО Євген Якович, 1915 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Проживав у Лисичанську, робiтник шахти № 12. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi
тилу 37 армiї 19 травня 1942 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПАНАСЕНКО Євдокiя Якiвна, 1867 р. народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну, українка, неписьменна. Проживала за мiсцем народження, домогосподарка. Арештована 29 травня 1931
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27
серпня 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1931 роцi.
ПАНАСЕНКО Iван Григорович, 1893 р. народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, майстер силiкатного цеху хiмзаводу.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
ПАНАСЕНКО Йосип Тимофiйович, 1883 р.
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта початкова. Проживав у Старобiльську, рахiвник-касир
Чмирiвського сiльпо. Репресований двiчi. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 8
жовтня 1931 року заборонено проживання в рядi
областей СРСР. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1961 роках.
ПАНАСЕНКО Минай Якович, 1897 р. народження, с. Нижньобараникiвка Бiловодського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Нижньобараникiвцi, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 2 квiтня 1930 року
засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАНАСЕНКО Петро Якович, 1892 р. народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у м. Лисичанську,
помiчник начальника дiльницi шахти iм. Крупської.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 жовтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ПАНАСЕНКО Сергiй Федорович, 1911 р.
народження, м. Василькiв Київської обл., українець, освiта середня. Проживав у смт Бiлолуцьк,
технiк-будiвельник райземвiддiлу. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 22 серпня 1933 року
засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАНАСЕНКО Федiр Микитович, 1909 р.
народження, с. Голубiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, молодший вiйськтехнiк 169 винищувального авiаполку.
Вiйськовим трибуналом 4 запасної авiабригади 28
листопада 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ПАНАСЮК Петро Григорович, 1909 р. народження, с. Чорний Острiв Проскурiвського р-ну
Вiнницької обл., українець, освiта н/вища. Проживав у м. Луганську, секретар заочного вiддiлення
Луганського педагогiчного iнституту. Арештований
20 сiчня 1933 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. У ходi
слiдства провину не було доведено. 1 квiтня 1933

року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПАНАЩЕНКО Андрiй Федорович, 1889 р.
народження, с. Александровка Матвєєво-Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, електрик шахти № 8-9. Судовою "трійкою"
при Колегії ДПУ УРСР 20 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 16 лютого 1938
року Особливою нарадою НКВС СРСР строк ув’язнення збільшено на 3 р. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПАНАЩЕНКО Захар Федорович, 1899 р.
народження, х. Успенський, Матвєєво-Курганський
р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi,
електрослюсар шахти № 3-4. Арештований 7 грудня 1933 року за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 24 січня 1934 року
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПАНЕВІН Роман Михайлович, 1903 р. народження, х. Власовка, Морозовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
н/середня. Проживав у м. Краснодонi, електрослюсар мехцеху пiдприємства "Електросила". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 1011 липня 1945 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПАНЕЦЬКИЙ Петро Iванович, 1902 р. народження, м. Iркутськ, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав у м. Сватове, заступник начальника зал.ст. Сватове. Особливою нарадою при НКВС СРСР 3 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПАНИТКО Марiя Романiвна, 1902 р. народження, с. Розспасiївка Троїцького р-ну, українка,
освiта початкова. Проживала у смт Троїцьке, колгоспниця к-пу iм. Петровського. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 19 сiчня 1944 року засуджена до 7
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ПАНИТКО (ПОНИТКО) Пантелiй Прокопович, 1902 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта початкова. Проживав у Троїцькому,
колгоспник к-пу iм. Петровського. Репресований
двічі. Донецьким обласним судом 13 грудня 1935
року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 сiчня 1944 року
засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований відповідно у 1964 і 1991 роках.
ПАНIБРАТЧУК Михайло Тимофiйович,
1897 р. народження, Польща, українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, тесляр райспоживспiлки. Арештований 21 сiчня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у
справi немає. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПАНIН Володимир Iванович, 1898 р. народження, х. Верхньо-Кольцов, Тацинський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, завiдуючий
поверхневим комплексом шахти № 151. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 3 березня
1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ПАНIН Iван Павлович, 1879 р. народження,
с. Кладовка Старооскольського р-ну Курської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
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Проживав у м. Луганську, служитель релiгiйного
культу. Постановою Особливої наради при Колегiї
ДПУ УРСР вiд 25 лютого 1934 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАНIН Семен Iванович, 1885 р. народження, с. Стариково Большетроїцького р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської
мiськради, колiйний майстер зал.ст. Алмазна.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1958 роцi.
ПАНIТКА Антонiна Пантелiївна, 1922 р.
народження, смт Троїцьке, українка, освiта середня.
Проживала в Троїцькому, не працювала. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 квiтня 1944 року
визнана соцiально небезпечним елементом i засуджена до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1990 роцi.
ПАНКОВ Iван Макарович, 1882 (1883,
1884) р. народження, смт Новоолександрiвка Краснодонського р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у Новоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований тричi. Арештований 25 лютого 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22
травня 1930 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Арештований 10 березня 1931 року за
звинуваченням в антирадянській агітації. 25 грудня
1931 року справу припинено, з-під варти звільнений. Арештований 10 грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 грудня 1932
року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований вiдповiдно у 1930, 1931 i 1932
роках.
ПАНКОВ Iван Макарович, 1883 р. народження, смт Новоолександрiвка Краснодонського
р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Новоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований
10 березня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 грудня 1931 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1931 роцi.
ПАНКОВ Петро Панасович, 1897 р. народження, м. Костянтинiвка Донецької обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Попасна, заступник начальника вiддiлу експлуатацiї зал.ст. Попасна. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 26
березня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ПАННА Никифор Петрович, 1895 р. народження, с. Малинiвка Новоодеського р-ну Миколаївської обл., українець, освiта початкова. Проживав
у м. Стахановi, крiпильник шахти № 4. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 17 серпня 1932
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАНОВ Андрiй Пилипович, 1907 р. народження, с. Стретенка Єфремовського р-ну Тульської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, коногон шахти № 1-2. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАНОВ Володимир Васильович, 1913 р. народження, м. Луганськ, росiянин, освiта середня.
Проживав у Луганську, головний механiк фабрики

"Маспошив". Особливою нарадою при НКВС СРСР
15 квiтня 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАНОВ Iван Панасович, 1899 р. народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, українець,
освiта початкова. Проживав у Привiллi, робiтник
шахти "Томашiвська". Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС по охоронi тилу 37 армiї 18 травня
1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПАНОВ Микола Михайлович, 1898 р. народження, м. Москва, Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у смт Маркiвка, бухгалтер райвiддiлу зв'язку. Донецьким обласним судом
10 серпня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПАНОВА Анастасiя Василiвна, 1896 р. народження, с. Калмиково Таганрозького р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українка. Проживала в м. Луганську, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12
армiї 18 грудня 1941 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ПАНОВА Наталiя Петрiвна, 1892 р. народження, с. Пальчиково Кривцовського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, неписьменна. Проживала в м. Рубiжне, домогосподарка.
Вiйськовим трибуналом 28 району авiацiйного базування 30 квiтня 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ПАНТАЛОНОВ Iван Хомич, 1913 р. народження, Кiровський р-н Могильовської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. Золоте Первомайської мiськради, робiтник шахти
"Карбонiт". Вiйськовим трибуналом 261 стрiлецької дивiзiї 29 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 10 сiчня 1942 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПАНТЕЛЕЙМОНОВ Микола Тихонович,
1909 р. народження, с. Зорикiвка Мiловського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Бiловодськ, учень середньої школи. Надзвичайною сесiєю Верховного суду УРСР 15 жовтня 1928 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
ПАНТЕЛЄЄВ Григорiй Петрович, 1895 р.
народження, с. Новоолександрiвка Бiловодського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Новоолександрiвцi, без певного мiсця роботи. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 27
жовтня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПАНТЕЛЄЄВА Надiя Iванiвна, 1888 р. народження, с. Афанасьєво Киржацького р-ну Iвановської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в с. Кононiвка Бiловодського
р-ну, колгоспниця к-пу "Пролетар". Репресована
двічі. Донецьким обласним судом 15 серпня 1935
року засуджена до 3 р. позбавлення волі. Верховним судом УРСР 22 жовтня 1935 року строк покарання зменьшено до 2 р. Арештована 28 сiчня 1938
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13
березня 1939 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована відповідно у 1990 і 1994
роках.
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Проживав у м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну,
городник радгоспу "14 рокiв Жовтня". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПАНЧЕНКО Антон Микитович, 1902 р. народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського рну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Довге Слов'яносербського р-ну, завгосп радгоспу № 2.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
ПАНЧЕНКО Василь Хомич, 1894 р. народження, с. Нижньобараникiвка Бiловодського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Нижньобараникiвці, селянин-одноосiбник. Постановою
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 11
сiчня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАНЧЕНКО Денис Хомич, 1905 р. народження, с. Нижньобараникiвка Бiловодського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Нижньобараникiвцi,
колгоспник
к-пу
"Комунар".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 серпня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАНЧЕНКО Єпiфан Никифорович, 1876 р.
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Михайлiвка Кремiнського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 20
липня 1932 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАНЧЕНКО Iван Несторович, 1901 р. народження, с. Верхнiй Мiнченок Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Верхньому Мiнченку, вантажник органiзацiї "Союзтранс". Постановою Судової "трiйки" при Колегiї
ДПУ УРСР вiд 1 липня 1933 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАНЧЕНКО Iван Прокопович, 1911 р. народження, с. Успенка Андрiївського р-ну Донецької
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с-щi
Довжанський Свердловської мiськради, оглядач вагонiв зал.ст. Довжанська. Репресований двiчi. Арештований 1 лютого 1942 року за звинуваченням у
саботажi на залiзницi. 18 лютого 1942 року виправданий Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької
залiзницi. 30 квiтня 1943 року Вiйськовим трибуналом 2 армiї засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований вiдповiдно у 1942 i 1992 роках.
ПАНЧЕНКО (ПАНЧЕНКОВ) Iван Якович,
1902 р. народження, с. Благовiщенка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Благовiщенцi, колгоспник к-пу "Красний
Луч". Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР
28 лютого 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПАНЧЕНКО Iлля Максимович, 1909 р. народження, с. Преображенка, Днiпропетровська обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Орiхівка
Лутугинського р-ну, рахiвник пiщаного кар'єру. Донецьким обласним судом 25 грудня 1936 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.

ПАНТЕЛIН (ПЕТЕЛIН) Олександр Iванович, 1898 р. народження, с. Капотiно Свердловського округу Уральської обл., Росiйська Федерацiя,
українець, освiта початкова. Проживав: кол. Старобiльський округ, селянин-одноосiбник. Арештований 21 серпня 1929 року за звинуваченням у шпигунствi. 21 червня 1930 року справу припинено за
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПАНТИКІН Олексій Тимофійович, 1923 р.
народження, с. Іщенки, Курська обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий 60 окремого кулеметно-артилерійського батальйону 75 укріпрайону. До призову
проживав у с. Бугаївка Перевальського р-ну. Військовим трибуналом 60 армії 5 жовтня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований
у 1994 році.
ПАНФІЛОВ Володимир Григорович, 1920
р. народження, с. Тернова, Харкiвська обл., росiянин, освiта середня. Проживав у м. Сватове, не працював. Арештований 17 травня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. У
ходi слiдства провину не було доведено. 12 липня
1943 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПАНФІЛОВ Михайло Микитович, 1886 р.
народження, с. Трошкіно Гусєвського р-ну IвановоВознесенської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у с. Ганнусiвка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу iм. Куйбишева.
Арештований 23 квiтня 1935 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У ходi слiдства провину не було доведено. 25 травня 1935 року справу
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований
у 1935 роцi.
ПАНФІЛЬЄВ Михайло Iовович, 1877 р. народження, с. Коробчине Новомиргородського р-ну
Кiровоградської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, муляр будконтори №
1 тресту "Донбасантрацит". Постановою Судової
"трійки" при Колегії ДПУ УРСР від 21 сiчня 1933
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПАНЦЕВИЧ Михайло Iванович, 1880 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник дзеркального цеху склозаводу "Пролетар". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 4 сiчня 1938 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПАНЧЕВ Микола Родiонович, 1903 р. народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. Проживав у с. Степове Слов'яносербського р-ну, городник радгоспу iм. 14-рiччя Жовтня. Арештований 21
сiчня 1938 року за звинуваченням у приналежностi
до контрреволюцiйної органiзацiї. 26 серпня 1938
року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПАНЧЕВ Митрофан Родiонович, 1898 р. народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова.
Проживав у с. Степове Слов'яносербського р-ну,
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАНЧЕВ Родiон Миколайович, 1877 р. народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова.
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ПАНЧЕНКО Леонiд Микитович, 1915 р. народження, м. Красний Луч, українець, освiта початкова. Проживав у Красному Лучi, не працював.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 22 квiтня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПАНЧЕНКО Олександр Григорович, 1911
р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. Проживав у Луганську, без певного мiсця роботи. Особливою нарадою при НКВС СРСР 1 червня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1996 роцi.
ПАНЧЕНКО Олександр Данилович, 1912 р.
народження, с. Боромля Тростянецького р-ну Сумської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, стрiлець воєнiзованої охорони з-ду
iм. Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 22 сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАНЧЕНКО Олексiй Оврамович, 1900 р.
народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського рну, українець, освiта початкова. Проживав у
Нижнiй Дуванцi, колгоспник к-пу "Маяк комунiзму". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПАНЧЕНКО Парасковiя Василiвна, 1912 р.
народження, с. Осинове Новопсковського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в смт Донецьке Кiровської мiськради, лебiдниця шахти "Голубiвська". Постановою Особливої наради при НКВС
СРСР вiд 15 лютого 1946 року вислана за межi
України. Реабiлiтована у 1946 роцi.
ПАНЧЕНКО Петро Радіонович, 1906 р. народження, с. Хороше Слов'яносербського р-ну, болгарин, освiта н/середня. Проживав у с. Розкiшне
Лутугинського р-ну, городник к-пу "Новий шлях".
"Трiйкою" УНКВС по Луганській обл. 15 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 26
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПАНЧЕНКО Сергiй Євдокимович, 1906 р.
народження, м. Пенза, Росiйська Федерацiя, українець, освiта середня. Проживав у м. Лисичанську,
завiдуючий лабораторiєю з-ду "Донсода". Арештований 22 вересня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11 квiтня 1942 року справу
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
ПАНЧЕНКО Сергiй Iванович, 1889 р. народження, Холминський р-н Чернiгiвської обл., українець, освiта середня. Проживав у смт Iзварине Краснодонської
мiськради,
шкiльний
учитель.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПАНЧЕНКОВ Якiв Володимирович, 1872
р. народження, с. Плотина Станично-Луганського
р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у с. Благовiщенка Станично-Луганського р-ну, 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.
ПАНЧИШКО Iван Миколайович, 1897 р.
народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну,

українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем
народження, тесляр к-пу "Червоний прапор".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ПАНЧИШКО Iван Федорович, 1870 р. народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну, українець, неписьменний. Проживав за мiсцем народження, сторож магазину. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 20 листопада 1937 року засуджений
до розстрiлу. Вирок виконано 2 лютого 1938 року.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАНЧИШКО Марiя Василiвна, 1912 р. народження, м. Лисичанськ, українка, освiта середня.
Проживала в м. Рубiжне, старший радiотехнiк
мiського радiовузла. Вiйськовим трибуналом 4
стрiлецького корпусу 2 квiтня 1943 року засуджена
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992
роцi.
ПАНЧИШКО Михайло Данилович, 1872 р.
народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав за мiсцем народження, тесляр Бiлявського агрокомбiнату.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 4
лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАНЧИШКО Роман Iванович, 1899 р. народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, не працював. Вiйськовим трибуналом 28
району авiацiйного базування 27 лютого 1942 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ПАНЧИШКО Самiйло Михайлович, 1899
р. народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, майстер хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 23 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПАНЧИШКО Харитон Миколайович, 1886
р. народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем
народження, сторож контори змiшторгу. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 20 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 лютого
1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПАНЧИШКО Якiв Харитонович, 1911 р.
народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, електромонтер хiмкомбiнату. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПАНЧИЩЕНКО Тимофiй Григорович,
1909 р. народження, м. Алчевськ, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Стахановi, крiпильник
шахти iм. Паризької комуни. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 5 травня 1943 року засуджений до
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПАНЬКОВ Андрiй Андрiйович, 1909 р. народження, с. Нижнiй Дорожiв Дублянського р-ну
Дрогобицької обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, кочегар житлово-комунального вiддiлу шахти "Новопавлiвська-Схiдна". Луганським обласним судом 24 липня 1957 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
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до розстрiлу. Страчений 13 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПАПIЙ Федiр Никифорович, 1892 р. народження, с. Довгополiвка Роменського р-ну Сумської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
смт Нижнє Первомайської мiськради, садiвник
"Донбасводтресту". Арештований 22 червня 1941
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.16
травня 1942 року справу припинено за смертю
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1942 роцi.
ПАПКА Iван Кузьмич, 1877 р. народження,
с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав у с. Червона Зiрка Мiловського р-ну, колгоспник к-пу "Нова спiлка". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАПП Стефан Юзефович (Йосипович),
1893 р. народження, Угорщина, угорець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, крiпильник шахти
№ 12 "Брянка". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 19 жовтня 1940 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1971 роцi.
ПАПЧЕНКО Iван Олександрович, 1902 р.
народження, смт Хрустальне Краснолуцької
мiськради, українець, освiта початкова.
Член
ВКП(б) у 1930-1936 рр. Проживав у Хрустальному,
не працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР
26 жовтня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПАПЧЕНКО Марiя Андрiївна, 1898 р. народження, с. Першозванiвка Лутугинського р-ну,
українка, неписьменна. Проживала в м. Луганську,
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 9 червня 1942 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. 16 серпня 1947 року
Військовою колегією Верховного суду СРСР мiру
покарання знижено до 5 р. 2 м-цiв. Реабiлiтована у
1993 роцi.
ПАПЧЕНКО Минодора Минiвна, 1891 р.
народження, м. Лисичанськ, українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, домогосподарка.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 27 лютого 1942 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ПАПЧЕНКО Олексій Єгорович, 1898 р. народження, смт Хрустальне Краснолуцької міськради, українець, освіта початкова. Проживав у Хрустальному, кріпильник шахти № 6. "Трiйкою"
УНКВС по Луганській обл. 10 вересня 1938 року
засуджений до розстрілу. Страчений 14 вересня
1938 року. Реабілітований у 1966 році.
ПАРАЛЕВИЧ
(ПОРОЛЕВИЧ)
Пилип
Вiкторович, 1897 р. народження, Польща, українець, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки,
робiтник шахти № 15. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПАРАМЗIН Михайло Петрович, 1908 р. народження, Моршанський р-н Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Комсомольський Свердловської
мiськради, крiпильник шахти № 5. Арештований 12
лютого 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 березня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.

ПАНЬКОВСЬКИЙ Кароль Станiславович,
1909 р. народження, с. Лютарка Iзяславського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу
iм. Калiнiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
26 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАНЬКОВСЬКИЙ Станiслав Адамович,
1880 р. народження, с. Лютарка Iзяславського р-ну
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у
с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу
iм. Калiнiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР
10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАНЮТА Петро Євгенович, 1911 р. народження, с. Попiвка Конотопського р-ну Сумської
обл., українець, освiта початкова. На час арешту
член ВКП(б). Проживав у смт Ясенiвський Ровеньківської мiськради, слюсар шахти № 33-37.
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 10
жовтня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПАНЮШКIН Дмитро Тихонович, 1900 р.
народження, с. Арнаутово, Орловська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, без певних занять. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 21
жовтня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 23 жовтня 1941 року. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ПАНЮШКIН Iван Дмитрович, 1923 р. народження, с. Арнаутово, Орловська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Первомайську, стволовий шахти iм. Менжинського. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 21 жовтня 1941 року засуджений до розстрiлу. Страчений 23 жовтня 1941 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПАНЮШКIН Михайло Тихонович, 1906 р.
народження, с. Арнаутово, Орловська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, бурильник шахти iм. Менжинського. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 21 жовтня 1941 року засуджений
до розстрiлу. Страчений 23 жовтня 1941 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПАПАКIН Гарасим Дмитрович, 1905 р. народження, с. Улакли Великоянисольського р-ну Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, робiтник з-ду iм. Жовтневої революцiї.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 5 лютого
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПАПАРИМОВ Яким Матвiйович, 1887 р.
народження, с. Кримське Шахтинського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин.Проживав у м. Ровеньки, робiтник кам'яного кар'єру.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПАПЕНФОТ Iван Карлович, 1898 р. народження, с. Ключникове Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну, колгоспник кпу iм. Тельмана. Особливою "трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 28 вересня 1938 року засуджений
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ПАРАМОНЕНКО Микола Єгорович, 1891
р. народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Великоцьку, не працював. Вiйськовим трибуналом 240
стрiлецької дивiзiї 29 грудня 1941 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПАРАМОНЕНКО Михайло Єгорович, 1899
р. народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Великоцьку, селянин-одноосiбник. Арештований 18 травня
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 липня 1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ПАРАМОНЕНКО Назар Назарович, 1876 р.
народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Великоцьку, поденник Мiловського дитячого будинку. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПАРАМОНЕНКО Олексій Федорович, 1907
р. народження, с. Великоцьк Міловського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав на х. Червона Зірка Новострільцівської сільради Міловського
р-ну, селянин-одноосібник. Арештований 17 травня
1933 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 3 червня 1933 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ПАРАМОНОВ Василь Якимович, 1885 р.
народження, х. Пристєновський, Нижньочирський
р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi,
крiпильник шахти № 8-9. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 13 жовтня 1938 року.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПАРАМОНОВ Володимир Пилипович,
1883 р. народження, х. Пристєновський, Нижньочирський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав в м.
Антрацитi, машинiст пiдйомної машини шахти №
8-9. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 8 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАРАМОНОВ Володимир Сергiйович,
1904 р. народження, м. Алчевськ, росiянин, освiта
н/середня. На час арешту член ВКП(б). Проживав в
Алчевську, начальник вiддiлу органiзацiї працi з-ду
iм. Ворошилова. Арештований 3 липня 1938 року за
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 11 квiтня 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПАРАМОНОВ Матвiй Андронович, 1886 р.
народження, х. Верхньоаксеновський, Нижньочирський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, сторож шахти № 3-4. "Трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 вересня 1938
року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПАРАМОНОВ Михайло Якимович, 1882 р.
народження, х. Пристєновський, Нижньочирський
р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав в м. Антрацитi, ко-

мiрник шахти № 8-9. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАРАМОНОВ Олексiй Мусiйович, 1908 р.
народження, с. Писарiвка Новопсковського 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. Вирок
виконано 20 жовтня 1941 року. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ПАРАМОНОВ Павло Гнатович, 1879 р. народження, х. Верхньоаксеновський, Нижньочирський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, робiтник шахти № 3-4. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПАРАМОНОВ Пилип Васильович, 1909 р.
народження, х. Манасино, Новопсковський р-н,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий. Вiйськовим трибуналом гарнiзону м. Калiнiна, Росiйська Федерацiя, 4 серпня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 15 грудня 1942
року справу припинено за смертю звинувачуваного.
Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПАРАНЧАК Андрiй Андрiйович, 1894 р. народження, Польща, українець, освiта середня. Проживав у м. Перевальську, викладач нiмецької мови
у школi при шахтi № 4. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 26 вересня 1937 року засуджений до
розстрiлу, того ж дня страчений. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПАРАПАНОВ Iван Дмитрович, 1908 р. народження, с. Преслав Коларовського р-ну Днiпропетровської обл., болгарин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, каталь доменного цеху з-ду
iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 15 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПАРАСОТОК Олексiй Якович, 1905 р. народження, смт Бiле Лутугинського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Бiлому, рахiвник к-пу
"Червоний Жовтень". Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 18 квiтня 1942 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.
ПАРАСОТОК Уляна Петрiвна, 1906 р. народження, смт Бiле Лутугинського р-ну, українка,
освiта середня. Проживала в смт Станично-Луганське, вчителька СШ № 31. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 31 грудня 1947 року
засуджена до 15 р. каторжних робiт. 27 травня 1955
року міру покарання знижено до 10 р. Реабiлiтована
у 1974 роцi.
ПАРАСЮК (ПОРОСЮК) Григорiй Степанович, 1893 р. народження, с. Коломийчиха Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
у Коломийчисi, селянин-одноосiбник. Арештований 17 липня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 серпня 1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1998 роцi.
ПАРАСЮК (ПОРОСЮК) Яким Iванович,
1918 р. народження, с. Коломийчиха Сватiвського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
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Попасна, учень школи ФЗН № 30. Арештований 15
грудня 1935 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 березня 1936 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПАРАХIН Борис Миронович, 1887 р. народження, с. Подхороше Становлянського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Брянка, слюсар Алчевського з-ду iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.
ПАРМАХСIЗ Iлля Антонович, 1907 р. народження, с. Старий Керменчик Старомлинівського
р-ну Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду iм. Жовтневої революцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАРНИКОВ Семен Никанорович, 1882 р.
народження, с. Воздвиженське Великоустюзького
р-ну Вологодської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
служитель релiгiйного культу. Луганським обласним судом 26 липня 1941 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПАРОЛО (ПОРОЛО) Василь Венедиктович, 1897 р. народження, ст-ця Мальчевська Мiллеровського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у с-щi
Софiївка Перевальського р-ну, возiй хлiба шахти №
7. Арештований 4 липня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним
станом етапований углиб країни, де пізніше не виявлений. 4 грудня 1948 року справу припинено за
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ПАРОЛО (ПОРОЛО) Дмитро Васильович,
1924 р. народження, ст-ця Мальчевська Мiллеровського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта н/середня. Проживав у с-щi Софiївка Перевальського р-ну, учень 10 класу. Арештований 3 липня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, де пізніше не виявлений. 4
грудня 1948 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПАРТАЛА Iван Степанович, 1880 р. народження, с. Лисогорка Матвєєво-Курганського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, не
працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАРТАЛА Олександр Степанович, 1891 р.
народження, с. Лисогорка Матвєєво-Курганського
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта середня. Проживав у м. Красний Луч,
бухгалтер шахти № 17-бiс. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАРТИГУЛ Iсак Юхимович, 1903 р. народження, м. Бобринець Бобринецького р-ну Миколаївської обл., єврей, освiта вища. Проживав у м. Луганську, вчитель СШ № 3. Вiйськовим трибуналом

Харкiвського вiйськового округу 8 квiтня 1939 року
засуджений до 12 р. позбавлення волi. 29 квiтня
1940 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду
СРСР справу направлено на дослiдування. 13 березня 1942 року вирок скасовано, справу припинено за
недоведенiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПАРТОЛА (ПАРТАЛА) Орест Васильович,
1884 р. народження, с. Новобiла Новопсковського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, колгоспник к-пу iм. Молотова. 23 червня
1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по
охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПАРУШЕВСЬКИЙ Пiус Вiталiйович, 1894
р. народження, с. Кумарi Первомайського р-ну Одеської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.
Кiровську, слюсар тресту "Шахтобуд". Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАРФЕНОВ Андрiй Костянтинович, 1891
р. народження, с. Кармазинiвка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Кармазинiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 лютого
1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАРФЕНОВ Iван Петрович, 1926 р. народження, с. Кармазинiвка Сватiвського р-ну, росiянин, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, командир вiддiлення вiйськової частини 61993. 25 вересня 1950 року Вiйськовим трибуналом вiйськової
частини 92401 засуджений до 25 р. позбавлення
волi. Військовим трибуналом Північного військового округу 3 березня 1955 року строк покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПАРФЕНОВ Федiр Васильович, 1894 р. народження, с. Кармазинiвка Сватiвського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Кармазинiвці, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР від 21 квiтня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПАРФУТА Iлля Антонович, 1904 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у с. Новострiльцiвка Мiловського р-ну, не працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ПАРХАРОВ Костянтин Iванович, 1902 р.
народження, Туреччина, грек, освiта початкова.
Член ВКП(б) у 1928-1938 рр. Проживав у м. Ровеньки, монтер шахти iм. Володарського. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 16 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПАРХАРОВ Михайло Iванович, 1913 р. народження, Туреччина, грек, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, електрослюсар шахти iм. Володарського. Особливою нарадою при НКВС СРСР
18 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПАРХОМЕНКО Антон Васильович, 1906 р.
народження, с. Шпотине Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, вибiйник шахти "Паркомуна". "Трiйкою"
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УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАРХОМЕНКО Iван Осипович, 1909 р. народження, с. Демино-Олександрiвка Троїцького рну, українець, освiта початкова. Проживав у Демино-Олександрiвцi, ветфельдшер. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 20 серпня
1935 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1935 роцi.
ПАРХОМЕНКО Микола Олександрович,
1876 р. народження, с. Єньки Хорольського р-ну
Харкiвської обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Луганську, служитель релiгiйного культу.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПАРХОМЕНКО Михайло Фотiйович, 1904
р. народження, х. Нiколаєв, Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, робiтник зал.ст. Сiмейкине. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 4 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАРХОМЕНКО Павло Степанович, 1904 р.
народження, с. Великі Мiньки Базарського р-ну Київської обл., українець, освiта н/вища. Проживав у
м. Луганську, студент Луганського педiнституту.
Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ
вiд 2 квiтня 1934 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПАРХОМЕНКО Петро Миколайович, 1906
р. народження, с. Катеринiвка Попаснянського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, майстер служби колiї зал.ст. Варваропiлля. Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 9 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 13 грудня 1937 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПАРХОМЕНКО Пилип Омелянович, 1883
р. народження, м. Бердянськ Запорізької обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Попасна, виконроб 13-ї буддiльницi зал.ст. Попасна. Особливою
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1958 роцi.
ПАРХОМЕНКО Федiр Федорович, 1908 р.
народження, с. Успенське Ракитянського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар-монтажник з-ду iм. Жовтневої революцiї. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 7 травня
1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 червня 1942 року. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ПАРХОМЕНКО Якiв Стефанович, 1905 р.
народження, с. Безгинове Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 55 окремого запасного стрiлецького полку.
Вiйськовим трибуналом 7 запасної стрiлецької бригади 10 червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПАРХОМОВСЬКА Лiдiя Григорiвна, 1898
р. народження, м. Вiнниця, українка, освiта початкова. Проживала в м. Ровеньки, рахiвник шахти №
9. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської

обл. 17 вересня 1943 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ПАРХОРIДI Михайло Ксенофонтович, 1894
р. народження, Грецiя, грек, освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, десятник служби руху
шахти №9 iм. Ленiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 лютого 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАРХОЦЬКИЙ (ПРОХОДСЬКИЙ) Дем'ян
Мартинович, 1906 (1909) р. народження, Польща,
поляк, освiта початкова. Проживав у смт Лотикове
Слов'яносербського р-ну, крiпильник шахти № 2 iм.
Лотикова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАРЧЕВСЬКИЙ Василь Олексiйович, 1885
р. народження, м. Грайворон Курської губернiї, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки,
механiк шахти № 8. Репресований тричi. Арештований 31 грудня 1933 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 3 лютого 1934 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Донецьким обласним судом 11-12 вересня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i
1962 роках.
ПАРШИКОВ Григорiй Терентiйович, 1889
р. народження, с. Попiвка Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Попiвцi, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ОДПУ СРСР 2 вересня 1927 року засуджений до
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПАРШИН Микола Олександрович, 1912 р.
народження, м. Алчевськ, українець, освiта початкова. Проживав в Алчевську, судовий виконавець
народного суду дiльницi № 1 м. Алчевська.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 13 травня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ПАСАЛЬСЬКИЙ Франц Олександрович,
1902 р. народження, с. Зелене Волочиського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Смолянинове Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу iм. Сталiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ПАСIЧНИК Марiя Андрiївна, 1921 р. народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, українка,
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, токар
з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештована 10
квiтня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 червня 1942 року виправдана
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi
тилу вiйськової частини 1080. Реабiлiтована у 1942
роцi.
ПАСIЧНИК Мотрона Купрiянiвна, 1895 р.
народження, с. Сичiвка Маркiвського р-ну, українка, неписьменна. Проживала в с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, колгопниця к-пу "12-рiччя Жовтня".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Українського
вiйськового округу 13 червня 1943 року засуджена
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ПАСIЧНИК Порфирiй Тихонович, 1891 р.
народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, укра-
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їнець, освiта початкова. Проживав у Калмикiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР 3
серпня 1933 року висланий на 3 р. за межi України.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 березня 1938 року. Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.
ПАСIЧНИЧЕНКО Олексiй Данилович,
1894 р. народження, с. Микитiвка Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Микитiвцi, секретар сiльради. Репресований двiчi.
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 31
сiчня 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Донецьким обласним судом 19 липня 1937 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1990 роках.
ПАСIЧНИЧЕНКО Сергiй Онуфрiйович,
1895 р. народження, с. Микитiвка Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Микитiвцi, комiрник з-ду № 59 у м. Петровське
Краснолуцької мiськради. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 26 грудня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАСIЧНИЧЕНКО Тимофiй Йосипович,
1895 р. народження, с. Микитiвка Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Микитiвцi, муляр "Iндустрбуду". Репресований
двiчi. Арештований 2 сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 березня 1933
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1989 роках.
ПАСКЕЛЬ Iлля Георгiйович, 1899 р. народження, м. Полоцьк, Бiлорусь, росіянин, освiта вища. Проживав у м. Луганську, робiтник сталеливарного цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. Особливою
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 21
січня 1941 року Постановою УНКВС по Луганськiй
обл. вiд 21 сiчня 1941 року вирок скасовано, справу
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
ПАСНИК Дора Василiвна, 1922 р. народження, Румунiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Стахановi, не працювала. Вiйськовим
трибуналом Луганського гарнiзону 22 березня 1942
року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ПАСОТЕР Адольф Людвiгович, 1911 р. народження, с. Болярка Новоград-Волинського р-ну
Київської обл, нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Танюшiвка Новопсковського р-ну, колгоспник
к-пу "Челюскiнець". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАСОТЕР Альберт Людвiгович, 1898 р. народження, с. Олександрiвка Миронівського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Танюшiвка Новопсковського р-ну, колгоспник
к-пу "Челюскiнець". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАСОТЕР Герберт Людвiгович, 1906 р. народження, с. Болярка Новоград-Волинського р-ну

Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с-щi Червоноармiйське Бiлокуракинського р-ну,
тесляр зернорадгоспу "Червоноармiєць". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПАСТЕР Матвiй Степанович, 1901 р. народження, с. Канiвка Волочиського р-ну Вiнницької
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, конюх к-пу "Колгоспний ударник". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАСТЕР Семен Степанович, 1895 р. народження, с. Канiвка Волочиського р-ну Вiнницької
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу "День
урожаю". Особливою нарадою при НКВС СРСР 29
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАСТЕРНАК Олександра Петрiвна, 1906
(1907) р. народження, с. Авдiївка Авдiївського р-ну
Донецької обл., українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, монахиня. Постановою Особливої наради при МДБ СРСР вiд 8 жовтня 1949 року вислана за межi України. Реабiлiтована у 1989
роцi.
ПАСТУХОВА Нiнель Петрiвна, 1928 р. народження, м. Луганськ, українка, освiта початкова.
Проживала в Луганську, не працювала. Вiйськовим
трибуналом вiйськ МВС Луганської обл. 27 грудня
1946 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ПАСТУШЕНКО Пилип Якимович, 1895 р.
народження, м. Жиздра Жиздринського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
вища. Проживав у м. Алчевську, заступник начальника електроцеху з-ду iм. Ворошилова. Арештований 19 березня 1931 року за звинуваченням у
шкiдництвi. 22 квiтня 1931 року справу припинено,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.
ПАСТУШНИЙ Вiктор Пилипович, 1925 р.
народження, с-ще Миколаївка Попаснянського рну, українець, освiта н/середня. Проживав у Миколаївцi, ветфельдшер. Арештований 9 сiчня 1942 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 9 червня 1942 року виправданий
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi
тилу 37 армiї. Реабiлiтований у 1942 роцi.
ПАСТУШНИЙ Семен Пилипович, 1912 р.
народження, с-ще Миколаївка Попаснянського рну, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, командир взводу 66 танкової бригади.
Вiйськовим трибуналом Татищевського танкового
табору 14 листопада 1942 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПАСЬКО Мусiй Григорович, 1895 р. народження, с. Лозова Куп'янського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
Донецький Кiровської мiськради, робiтник зал.ст.
Водопровiд. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПАСЬКО Пилип Григорович, 1902 р. народження, с. Лозова Куп'янського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
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Гiрське Первомайської мiськради, колiйний обхiдник 11-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi
26 червня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПАТАЛАХА Зiновiй Йосипович, 1885 р. народження, с. Третякiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Третякiвцi, не
працював. Арештований 21 вересня 1931 року за
звинуваченням у контрреволюцiйних дiях. 19 листопада 1931 року справу припинено за амнiстiєю з
нагоди 10-ї рiчницi Жовтня. Реабiлiтований у 1995
роцi.
ПАТАЛАХА Михайло Тимофiйович, 1910
р. народження, м. Ровеньки, українець, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.
Свердловську, приймальник бази "Союзборошно".
Арештований 15 сiчня 1933 року за звинуваченням
у контрреволюцiйному саботажi. 25 сiчня 1933 року
справу припинено за недоведенiстю протиправних
дiй, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ПАТАНIН (ПОТАНIН) Митрофан Наумович, 1919 р. народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 27 окремого кулеметного батальйону 106 стрiлецької дивiзiї. Арештований 18
квiтня 1942 року за звинуваченням у зв'язках з агентурою нiмецьких розвiдорганiв. У зв'язку з воєнним часом етапований углиб країни, де пiзнiше не
був виявлений. Реабiлiтований у 1948 роцi.
ПАТЦ-РАЗУВАЄВА Тамара Iванiвна, 1920
р. народження, м. Луганськ, українка, освiта середня. Проживала в Луганську, телефонiстка з-ду iм.
Артема. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 16 грудня 1941 року засуджена до розстрiлу.
Вирок виконано 29 грудня 1941 року. Реабiлiтована
у 1991 роцi.
ПАУК Михайло Степанович, 1928 р. народження, с. Залужжя Рогатинського р-ну Iвано-Франкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, штукатур "Луганськомжитлобуду". Луганським обласним судом 11 травня 1957
року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 3 травня 1955 року Верховним судом УРСР міру покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАУКОВ Антон Прокопович, 1900 р. народження, с. Бичек Горшеченського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, мiлiцiонер 1-го
мiського вiддiлення мiлiцiї. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 13 жовтня 1943 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ПАУЛЬ Адольф Мартинович, 1905 р. народження, Донецька обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у смт Сiмейкине Краснодонського р-ну,
мастильник вагоноремонтного пункту зал.ст.
Сiмейкине. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4
березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 1968
роцi.
ПАУЛЬ Густав Фрiдрiхович, 1896 р. народження, с. Солодирi Володарського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу

"Комiнтерн". Особливою нарадою при НКВС СРСР
30 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАУЦ Евальд Михайлович, 1894 р. народження, с. Бурякiвка Пулинського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Боровеньки Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу "Комiнтерн". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАУШКIН Петро Михайлович, 1878 р. народження, с. Велика Уда Велико-Маресьєвського рну Горьковської обл., Росiйська Федерацiя, українець. Проживав у м. Красний Луч, слюсар шахти №
7-8. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАХАНОВ Василь Панасович, 1902 р. народження, с. Погребки Суджанського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.
Стахановi, начальник дiльницi шахти iм. Iллiча.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1960
роцi.
ПАХАНОВ Володимир Васильович, 1925 р.
народження, с. Погребки Суджанського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
н/середня. Проживав у м. Стахановi, учень 10 класу. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 10 травня 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПАХОЛЕНКО Гнат Савелiйович, 1902 р.
народження, с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Курячiвцi,
робiтник 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.
ПАХОЛЕНКО Микола Антонович, 1892 р.
народження, с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Курячiвцi,
робiтник залiзничної магiстралi Москва-Донбас.
"Трiйкою" УНКВС СРСР по Московськiй обл., Росiйська Федерацiя, 11 березня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Страчений 20 березня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАХОЛЕНКО Федiр Пантелiйович, 1909 р.
народження, кол. Бiлолуцький р-н, українець, освiта початкова. Проживав у с. Синельникове Новопсковського р-ну, робiтник к-пу "Боротьба за соцiалiзм". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАХОМЕНКО Iзот Федорович, вiн же
СПРІНГІС Федiр Андрiйович, 1903 р. народження, с. Маношево Тосненського р-ну Ленiнградської
обл., Росiйська Федерацiя, латиш, освiта початкова.
Проживав у с-щi Iндустрiя Антрацитiвського р-ну,
робiтник радгоспу "Iндустрiя". Особливою нарадою
при Колегії ДПУ УРСР 10 серпня 1933 року направлений до концтабору для відбуття міри соцзахисту. Реабілітований у 1995 році.
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ПАХОМЕНКО Тетяна Матвiївна, 1918 р.
народження, с. Стрiлецьке Томаровського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта н/середня. Проживала в м. Попасна, секретарка
райздороввiддiлу. Арештована 29 вересня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. У ходi слiдства протиправнi дiї не було доведено. 16 листопада 1943 року справу припинено,
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПАХОМОВ Василь Самiйлович, 1892 р. народження, с. Ключинiвка Чугуївського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Лисичанську, рахiвник тресту "Лисичанськвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПАХОМОВ Микола Олексійович, 1923 р.
народження, с. Тростянець Великомихайловського
р-ну Курської обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта середня. Проживав у м. Красний Луч, інструктор по політроботі військової частини 7423. Військовим трибуналом військ МВС Луганської обл. 11
червня 1949 року засуджений до 10 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1956 році.
ПАХОМОВ Петро Павлович, 1909 р. народження, кол.с. Курочкине Макiївської сiльради
Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова.
Проживав у м.Первомайську, слюсар шахти iм. Менжинського. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 21 вересня 1938 року. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
ПАХОМОВ Тимофiй Омелянович, 1913 р.
народження, с. Кучугурське Нижньодєвицького рну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. Проживав у м. Брянка, 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.
ПАХОМОВА-СИСОЄВА
Єфросинiя
Iллiвна, 1897 р. народження, ст-ця Митякінська
Тарасовського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м.
Ровеньки, домогосподарка. 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.
ПАХОТОВ Сергiй Степанович, 1883 р. народження, смт Михайлiвка Ровенькiвської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Михайлiвцi, пiдривник шахти № 2 "Праця". Арештований 31 сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 лютого 1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПАЦЕР Альберт Iванович, 1893 р. народження, Мархлевський р-н Київської обл., нiмець,
неписьменний. Проживав у с. Киянове Троїцького
р-ну, робiтник радгоспу "Привiлля". Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПАЦЕР Емiль Iванович, 1897 р. народження, с. Стара Гута Баришiвського р-ну Київської

обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Первомайськ Бiловодського р-ну, тесляр к-пу "Гiгант".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 30 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ПАЦЕР Йосип Юлiусович, 1911 р. народження, с. Нова Рудня, Житомирська обл., нiмець.
Проживав у с. Новобiла Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу iм. Орджонiкiдзе. Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАЦОПЕЙ Iван Антонович, 1897 р. народження, с. Струга, Гродненська обл., Бiлорусь,
бiлорус, освiта середня. Проживав у м. Луганську,
нормувальник з-ду iм. Пархоменка. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 13 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960
роцi.
ПАЦЮК Степан Васильович, 1904 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, начальник продпостачання вiйськової частини № 1966,
197 стрiлецька дивiзiя. Арештований 24 листопада
1941 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини.
30 листопада 1941 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПАЦЮЧЕНКО Тимофiй Єпiфанович, 1908
р. народження, с. Кириякiвка Глобинського р-ну
Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, вибiйник шахти № 5. Арештований 10 грудня 1932 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 18 грудня 1932 року справу
припинено за недоведенiстю протиправних дiй, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПАЧА Олександр Семенович, 1904 р. народження, с. Костянтинопiль Великоянисольського рну Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, завiдуючий складом радгоспу
iм. 8 Березня. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 15 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПАЧЕСИК (ПОЧЕСИК) Мечислав Пилипович, 1916 р. народження, смт Городок Городоцького рну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Рудiвка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу "1 Травня". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.

ПАЧЕСИК Фелiкс Iванович, 1888 р. народження, смт Городок Городоцького р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Андрiївка Сватiвського р-ну, столяр к-пу "1-е Травня".
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПАШАЦЬКА Людвiга Антонiвна, 1886 р.
народження, Польща, полька, освiта початкова.
Проживала в м. Перевальську, санiтарка амбулаторiї шахти № 8-2. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 3 грудня 1937 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПАШАЯНЦ Євдокiя Леонтiївна, 1908 р. народження, м. Луганськ, українка, освiта н/вища.
Проживала в Луганську, перукар мiськпромкомбiнату. Постановою Особливої наради при НКВС
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СРСР вiд 23 жовтня 1943 року визнана соцiально
небезпечним елементом i вислана за межi України.
Реабiлiтована у 1991 роцi.
ПАШАЯНЦ Сергiй Iсакович, 1907 р. народження, Туреччина, вiрмен, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, без певного мiсця роботи.
Луганським обласним судом 29 квiтня 1946 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПАШИНСЬКИЙ Iван Петрович, 1888 р. народження, с. Гута-Юстинiвка Червоноармiйського
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Преображенне Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. Молотова. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАШКЕВИЧ Андрiй Андрiйович, 1889 р.
народження, Свiнцицький повiт Вiнницької губернiї, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, прибиральник породи шахти № 4. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПАШКОВ Андрiй Кузьмич, 1915 р. народження, с. Приютовка Прохоровського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, коногон 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 1989 роцi.
ПАШКОВ Борис Iллiч, 1906 р. народження,
м. Пенза, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.
Красний Луч, головний iнженер Петровського з-ду
№ 59. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР
31 травня 1940 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 27 травня 1946 року Постановою Особливої
наради при МВС СРСР звiльнений достроково-умовно. Реабiлiтований у 1955 роцi.
ПАШКОВ Iван Григорович, 1936 р. народження, с. Бехтєєвка Корочанського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Червонопартизанську Свердловської мiськради, вчитель англiйської мови СШ
№ 9. Луганським обласним судом 30 червня 1962
року засуджений до 3 р. позбавлення волi Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПАШКОВ Микола Тихонович, 1910 р. народження, м. Брянка, росiянин, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий саперної роти.
Вiйськовим трибуналом 52 окремої стрiлецької
бригади 21 грудня 1941 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПАШКОВСЬКА Теофiлiя Iванiвна, 1906 р.
народження, с. Павлiвка Барашiвського р-ну Київської обл., полька, освiта початкова. Проживала в с.
Свiтле Старобiльського р-ну, чорнороб зернорадгоспу iм. Ворошилова. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 22 листопада 1937 року засуджена до
розстрiлу. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ПАШКОВСЬКИЙ Антон Павлович, 1884 р.
народження, с. Дерманка Баранiвського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Грицаївка Бiлокуракинського р-ну, бджоляр к-пу
iм. Кiрова. Особливою нарадою при НКВС СРСР

10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПАШКОВСЬКИЙ Йосип Леонтїйович,
1906 р. народження, с. Улянiвка Мархлевського рну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт Бiловодськ, робiтник "Райдортрансу".
Особливою нарадою при НКВС СРСР 14 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПАШКОВСЬКИЙ Йосип Станiславович,
1899 р. народження, с. В'юнки Червоноармiйського
р-ну Житомирської обл., поляк, неписьменний.
Проживав у с. Софiївка Сватiвського р-ну, колгоспник. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПАШКОВСЬКИЙ Костянтин Лукич, 1888
р. народження, с. Олiзарка Червоноармiйського рну Житомирської обл., поляк, освiта початкова.
Проживав у с. Буткiвка Старобiльського р-ну, тесляр, без певного мiсця роботи. Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАШКОВСЬКИЙ Лонгін Флорiанович,
1903 р. народження, с. Мар'янiвка Баранівського рну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Преображенне Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу "Бiльшовик". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПАШКОВСЬКИЙ Олександр Павлович,
1912 р. народження, с-ще зал.ст. Ханженкове, Донецька обл., українець, освiта вища. Проживав у м.
Алчевську, лiкар-венеролог вендиспансеру. Арештований 23 травня 1946 року за звинуваченням у
причетностi до нiмецької агентури. 9 червня 1946
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПАШКОВСЬКИЙ Петро Адамович, 1881 р.
народження, с. Дерманка Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав: Маркiвський р-н, робiтник радгоспу iм. Ворошилова.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 3 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПАШКОВСЬКИЙ Петро Герасимович,
1917 р. народження, с. Дзикунка Мархлевського рну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу "Комунар". Особливою нарадою при
НКВС СРСР у 1938 роцi засуджений до 10 р. позбавлення волi Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПАШКОВСЬКИЙ Франц Петрович, 1892 р.
народження, с. Кам'яний Майдан Новоград-Волинського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова.
Проживав у с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, робiтник залiзничної магiстралi Москва-Донбас. Особливою нарадою при НКВС СРСР
16 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПАШНЄВ Трохим Кiндратович, 1884 р. народження, с. Хохлов Бєлгородського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, тесляр Свердловського рудоуправлiння. Арештований 10 листо-
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пада 1933 року за звинуваченням у приналежностi
до контрреволюцiйної органiзацiї. 10 сiчня 1934 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ПАШНИКОВ Федiр Дмитрович, 1902 р. народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, слюсар техвiддiлу з-ду "Донсода".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1959 роцi.
ПАШУТІНА Ольга Дмитрiвна, 1874 р. народження, х. Аникiй, Каменський р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Краснодонi, не працювала.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 8 грудня 1937
року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1989
роцi.
ПАЩЕНКО Iван Олексiйович, 1885 р. народження, с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, кучер
пiдсобного господарства вiйськової частини №
77902. Луганським обласним судом 1 вересня 1952
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Постановою Верховного суду УРСР вiд 27 вересня 1954
року мiру покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПАЩЕНКО Iван Сергiйович, 1912 р. народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну,
українець, освiта н/середня. Проживав у м. Луганську, студент 2 курсу Луганського машинобудiвного технiкуму. Арештований 30 грудня 1932 року, у
ходi слiдства звинувачення в антирадянськiй агiтацiї не було доведене. 12 лютого 1933 року справу
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
ПАЩЕНКО Олександр Павлович, 1894 р.
народження, с. Селище Куп'янського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Алмазна Стахановської мiськради, зчiплювач вагонiв транспортного цеху з-ду "Сталь". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАЩЕНКО Павло Дмитрович, 1888 р. народження, с-ще зал.ст. Дергачi, Харкiвська обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, тесляр рудоремзаводу. Донецьким обласним судом 5 липня 1935 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. 7 серпня 1935 року Верховний
судом УРСР строк покарання знижено до 2 р. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПАЩЕНКО Сергiй Пилипович, 1892 р. народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Новосвiтлiвцi, колгоспник к-пу "Нове життя". Арештований 27 сiчня 1933 року, в ходi слiдства звинувачення в антирадянськiй агiтацiї не було доведене.
21 лютого 1933 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПАЩЕНКО Тетяна Матвiївна, 1905 р. народження, с. Стрюкове Чистякiвського р-ну Донецької обл., українка, освiта початкова. Проживала в
смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, не працювала.
21 квiтня 1942 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд
як у члена сiм'ї репресованого за звинуваченням у

зрадi Батькiвщини. 20 травня 1942 року справу припинено, пiдписку про невиїзд анульовано.Реабiлiтована у 1995 роцi.
ПАЩЕНКО Юхим Андрiйович, 1909 р. народження, с. Захарiвка Першотравневого р-ну Донецької обл., українець, освiта середня. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Красний Луч, завiдуючий фiлiєю "Коопкниги". Арештований 8 грудня 1933 року за звинуваченням у приналежностї до
контрреволюцiйної органiзацiї. 4 лютого 1934 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПАЩИНСЬКИЙ Йосип Дем'янович, 1895
р. народження, с. Зарiччя Проскурiвського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Ями Троїцького р-ну, конюх к-пу iм. Крупської.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
ПАЩИНСЬКИЙ Олександр Малахiйович,
1886 р. народження, смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської мiськради, українець, освiта н/вища.
Проживав у м. Свердловську, юрисконсульт тресту
"Свердловвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПАЮК Валентин Павлович, 1901 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, кучер тресту "Ворошиловвугiлля". Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ПАЯС Франц Павлович, 1899 р. народження, с. Сатанiвка Сатанiвського р-ну Вiнницької
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу iм.
Ленiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 29
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕВЗНЕР Майєр (Меєр) Борохович, 1882 р.
народження, м. Могильов, Бiлорусь, єврей, освiта
початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав
у м. Алчевську, референт мiської контори "Доннархарчу". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у
1958 роцi.
ПЕДА Самiйло Християнович, 1898 р. народження, Київська обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у с. Бабичеве Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. Горького. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕДАЙ Iван Володимирович, 1893 р. народження, с. Новопокровка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новопокровцi, колгоспник к-пу iм. Куйбишева. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕДАН Кузьма Гнатович, 1891 р. народження, с. Копанi Орiхiвського р-ну Днiпропетровської обл., українець. Проживав у смт Бiле Лутугинського р-ну, колiйний обхiдник 13-ї дистанцiї
колiї перегону Збiрна-Лутугине. Лiнiйним судом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 28 липня 1938 року
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засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕДИК Прохор Євтiйович, 1893 р. народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Малоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 16 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПЕДЬКО Василь Онуфрiйович, 1901 р. народження, Польща, українець, освiта середня. Проживав у м. Луганську, iнженер з технiки безпеки
зал.ст. Луганськ. Репресований двiчi. Арештований
28 лютого 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 квiтня 1933 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення
до суду. 22 листопада 1937 року Особливою
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1933 i 1958 роках.
ПЕДЬКОВ Володимир Iванович, 1898 р. народження, с. Полтавське Богучарського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав в м. Красний Луч, приймальник вантажiв Петровського з-ду № 59. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПЕДЬКОВ Йосип Iванович, 1898 р. народження, с. Полтавське Богучарського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта
початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав
у м. Красний Луч, диспетчер Петровського з-ду №
59. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
22 червня 1939 року Постановою УНКВС по Луганськiй обл. вирок скасовано, справу припинено,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПЕЙЛЬ Вiльгельм Самiйлович, 1878 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. Особливою нарадою при НКВС СРСР
31 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ПЕКАРСЬКИЙ Антон Володимирович,
1899 р. народження, с. Костянтинiвка Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова.
Проживав у с. Євсуг Бiловодського р-ну, тесляр конезаводу № 64. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ПЕКАРСЬКИЙ Йосип Васильович, 1907 р.
народження, с. Сiльце Славутського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт
Нижнiй Нагольчик Антрацитiвського р-ну, возiй
шахти № 2-3. Особливою нарадою при НКВС СРСР
20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1965 роцi.
ПЕКАРСЬКИЙ Йосип Олександрович,
1872 р. народження, м. Iзяслав Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у с. Кононiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "Ленiнський
шлях". Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.

ПЕКАРСЬКИЙ Олександр Йосипович,
1904 р. народження, м. Iзяслав Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Кононiвка
Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "Ленiнський
шлях". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПЕКАРСЬКИЙ Станiслав Францович,
1894 р. народження, с. Борисiв Плужнянського р-ну
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
с. Степне Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу
iм. Горького. Особливою нарадою при НКВС СРСР
2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПЕКЛОВА Оксана Пилипiвна, 1911 р. народження, с. Кутькiвка Дворiчанського р-ну Харкiвської обл., українка, освiта початкова. Проживала в
смт Троїцьке, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Iркутської обл., Росiйська Федерацiя, 13 лютого 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ПЕКРУЛЬ Адольф Андрiйович, 1887 р. народження, Київська обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у с-щi Широкий Станично-Луганського
р-ну, конюх радгоспу "Iндустрiя". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПЕКРУЛЬ Леонард Фрiдрiхович, 1908 р.
народження, с. Владин Мархлевського р-ну Київської обл., нiмець, неписьменний. Проживав у с. Петрiвка Бiлокуракинського р-ну, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 сiчня
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕКРУЛЬ Фердiнанд Фрiдрiхович, 1887 р.
народження, м. Новоград-Волинський Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Петрiвка Бiлокуракинського р-ну, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕКШЕВ Олексiй Михайлович, 1911 р. народження, м. Серафимович Серафимовицького р-ну
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч,
робiтник шахти № 16. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПЕЛЕВIН Iван Всеволодович, 1900 р. народження, с. Коробово, Вологодська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта н/вища. На час арешту
член ВКП(б). Проживав у м. Старобiльську, секретар окружкому КП/б/У. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 30 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу і того ж дня страчений. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ПЕЛЕВIНА-ЛIТМАН Фрiна Семенiвна,
1904 р. народження, м. Днiпропетровськ, єврейка,
освiта н/середня. Проживала в м. Старобiльську,
домогосподарка. 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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ПЕЛЕХ Микола Андрiйович, вiн же СМИЧАНСЬКИЙ Антон Адамович, 1891 р. народження, Польща, українець, освiта початкова. Проживав
у м. Попасна, майстер ливарного цеху Попаснянського вагоноремонтного з-ду. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 17 листопада 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПЕЛЕХ (ПЕЛИХ) Павло Максимович, 1894
р. народження, с. Супранiвка Пiдволочиського р-ну
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Калiнiне Троїцького р-ну, не працював.
22 травня 1942 року Військовим трибуналом
вiйськової частини № 1080 засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПЕЛЕЦЬКИЙ Петро Петрович, 1905 р. народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради,
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець,
помiчник командира 1 окремого запасного залiзничного полку 3 господарської частини. Вiйськовим
трибуналом Єлецького гарнiзону, Російська Федерація, 8 грудня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПЕЛЕШЕНКО Архип Тимофiйович, 1886 р.
народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Кризькому, селянин-одноосiбник. Донецьким обласним судом 22
лютого 1938 року засуджений до 6 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПЕЛЕШЕНКО (ПЕЛЮШЕНКО) Василь
Iванович, 1890 р. народження, м. Старобiльськ,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, друкар районної друкарнi. Арештований 16 червня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 18
липня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕЛЕШКО Iван Федорович, 1899 р. народження, Польща, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 29 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1967 роцi.
ПЕЛИХ Андрiй Васильович, 1867 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради,
сторож мiської контори "Донпромторгу". Арештований 1 жовтня 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У ходi слiдства провину не було
доведено. 10 сiчня 1939 року справу припинено, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕЛИХ Василь Андрiйович, 1912 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради,
вантажник металургiйного з-ду. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПЕЛИХ Кузьма Андрiйович, 1900 р. народження, с. Катеринiвка Краматорського р-ну Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Алмазна Стахановської мiськради, робiтник з-ду
"Сталь". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26
серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 29 серпня 1937 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.

ПЕЛИХ Мирон Малафiйович, 1893 р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Проживав ум. Луганську, заготiвельник "Металотрансу". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПЕЛИХ Михайло Терентiйович, 1911 р. народження, с. Царiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Царiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 25 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕЛИХ Петро Андрiйович, 1913 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради,
робiтник з-ду "Сталь". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕЛИХ Петро Павлович, 1921 р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 172 гвардiйського
стрiлецького полку 57 гвардiйської стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 1 армiї 28 липня 1943
року засуджений до розстрiлу. 16 серпня 1943 року
Вiйськовим трибуналом Пiвденно-Захiдного фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПЕЛИХОВ (ПЕЛИХ) Iван Демидович, 1895
р. народження, с. Заайдарiвка Новопсковського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Заайдарiвцi, тракторист к-пу "Червоний партизан". Арештований 25 травня 1943 року за звинуваченням у
пособництвi нiмецьким окупантам. 20 липня 1943
року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв
для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕЛЛЕРТ Генрiх Рiхардович, 1917 р. народження, м. Берлiн, Нiмеччина, нiмець, освiта н/середня. Проживав у м. Луганську, слюсар-лекальник
з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕЛЛЕРТ Пауль Рiхардович, 1907 р. народження, м. Берлiн, Нiмеччина, нiмець, освiта н/середня. Проживав у м. Луганську, токар з-ду iм. Жовтневої революцiї. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 19 вересня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 20 вересня 1937 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПЕЛЬ Антон Антонович, 1911 р. народження, с. Скалiвськi Хутори Новоархангельського р-ну
Одеської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
м. Алчевську, мiлiцiонер мiського вiддiлу мiлiцiї.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької
обл. 1 листопада 1938 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПЕЛЬЦ Аделiна Рудольфiвна, 1915 р. народження, к. Генрiхiвка Баранiвського р-ну Київської
обл., нiмкеня, неписьменна. Проживала в с. Вiльшани Троїцького р-ну, колгоспниця к-пу "Паркомуна".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Iркутської
обл., Росiйська Федерацiя, 29 грудня 1941 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1990 роцi.
ПЕЛЬЦ Андрiй Федорович, 1920 р. народження, м. Красний Луч, нiмець, освiта н/середня.
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Проживав у Красному Лучi, колгоспник к-пу iм.
Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21
листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ПЕЛЬЦ Iван Федорович, 1897 р. народження, к. Розiвка, Днiпропетровська обл., нiмець, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, бджоляр кпу iм. Тельмана. Арештований 2 липня 1941 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 травня
1942 року справу припинено за смертю звинувачуваного. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПЕЛЬЦ Рейнгольд Петрович, 1908 р. народження, к. Генрiхiвка Мархлевського р-ну Київської обл., українець, 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 1989 роцi.
ПЕЛЬЦ Федiр Федорович, 1893 р. народження, к. Розiвка, Дніпропетровська обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, колгоспник к-пу iм. Тельмана. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 лютого 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕЛЮГIН (ПИЛЮГІН) Никифор Петрович, 1900 р. народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-ну, росіянин, освiта початкова. Проживав у Чугинцi, колгоспник к-пу "Промiнь". Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого
1934 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕЛЮХНО Степан Самсонович, 1925 р.
народження, м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 961 стрiлецького полку. Арештований 22 сiчня 1942 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 7 травня 1942 року справу припинено за
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕНДОВСЬКИЙ Мечислав Iванович, 1902
р. народження, с. Кам'янське, Днiпропетровська
обл., поляк, освiта середня. Проживав у м. Алчевську, голова шахткому профспiлки шахти № 2 "Дельта". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕНДЮР Григорiй Васильович, 1875 р. народження, с. Соснiвка, Полтавська обл., українець,
освiта початкова. Проживав у с. Новоганнiвка 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.
ПЕНДЮРА (ПИНДЮРА) Арсентiй Олександрович, 1899 р. народження, с. Пухiвка Броварського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, крiпильник шахти №
11. Арештований 25 червня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У ходi слiдства
провину не було доведено. 18 серпня 1938 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕНЕГА Мойсей Петрович, 1890 р. народження, Корея, кореєць, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, не працював. Репресований
двiчi. Арештований 10 лютого 1936 року за звину-

ваченням у контрреволюцiйнiй агiтацiї. 8 червня
1936 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1989 роках.
ПЕНЗЕЛЬСЬКИЙ Михайло Миколайович,
1892 р. народження, с. Купель Волочиського р-ну
Вінницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну, помiчник
рахiвника к-пу iм. Петровського. Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ПЕННО (ПЕНО) Адольф Фердiнандович,
1903 р. народження, Володарський р-н Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Царiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. Косiора.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПЕННО Густав Готфрiдович, 1871 р. народження, Баришiвський р-н Київської обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у с. Чепигiвка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. Сталiна.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПЕННО Емiль Готлiбович, 1897 р. народження, с. Рогiзна Володарського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу "Нове
життя". Донецьким обласним судом 16 червня 1936
року засуджений до 5 р. позбавлення волi Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПЕННО Ольга Фердiнандiвна, 1895 р. народження, к. Найдорф Пулинського р-ну Київської
обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала у с. Боровеньки Кремiнського р-ну, колгоспниця к-пу
"Комiнтерн". Репресована двiчi. Донецьким обласним судом 16 червня 1936 року засуджена до 3 р.
позбавлення волi. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 2 вересня 1942 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована вiдповiдно у 1990 i 1989
роках.
ПЕННО Юлiус Готлiбович, 1893 р. народження, с. Рогiвка Пулинського р-ну Київської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Боровеньки
Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу "Комiнтерн".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПЕНО (ПЕННО) Альберт Фрiдрiхович,
1904 р. народження, с. Олександрiвка Володарського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, тракторист к-пу "Новий колос". Особливою нарадою
при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕНОВА Євдокiя Никонiвна, 1913 р. народження, Бессарабiя, росiянка, освiта початкова.
Проживала в м. Артемiвську Перевальського р-ну,
без певного мiсця роботи. Вiйськовим трибуналом
Алчевського гарнiзону 10 грудня 1941 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1990 роцi.
ПЕНЬКОВ Василь Юхимович, 1878 р. народження, с. Кулига Урицького р-ну Курської обл.,

78

Назвемо всіх поіменно
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Стахановi, десятник шахти № 3-3бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПЕНЬКОВ Григорiй Феоктистович, 1885 р.
народження, с. Коноплянiвка Бiлокуракинського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Коноплянiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 1
квiтня 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 квiтня 1930 року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ПЕНЬКОВ Єгор Лаврентійович, 1889 р. народження, с. Похоже Тимського р-ну Курської обл.,
Російська Федерація, росіянин, освіта початкова.
Проживав у смт Тошківка Первомайської міськради, робітник шахти "Тошківка". Арештований 12
квітня 1942 року за звинуваченням в антирадянській агітації. У зв’язку з воєнним станом рішення у
справі не було. 11 грудня 1964 року справу припинено. Реабілітований у 1994 році.
ПЕНЬКОВ Захарiй Єлисейович, 1913 р. народження, с. Коноплянiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Коноплянiвцi, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 12 березня 1930 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1996 роцi.
ПЕНЬКОВСЬКИЙ Йосип Михайлович,
1908 р. народження, с. Ясноград Дзержинського рну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, штампувальник труболиварного
з-ду. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПЕПЛЯУ Рiхард Карлович, 1895 р. народження, с. Новоолександрiвка Пулинського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Веселе Старобiльського р-ну, коваль конезаводу № 123. Донецьким обласним судом 5 липня 1937
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ПЕРВОВА Вацлава, 1915 р. народження,
Польща, полька, освiта початкова. Проживала в смт
Бiловодськ, домогосподарка. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 8 квiтня 1942 року засуджена до 5
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ПЕРЕБЕГАЙЛО (ПЕРЕБІГАЙЛО) Степан
Якович, 1898 р. народження, с. Кривачинцi Волочиського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Пантюхине Новопсковського рну, колгоспник к-пу iм. Затонського. Комісією
НКВС і Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПЕРЕБИЙНIС Кузьма Пилипович, 1902 р.
народження, х. Новомиколаївський, Юр'ївський р-н
Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, вибiйник шахти № 42.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1963 роцi.
ПЕРЕБИЙНIС Федот Степанович, 1900 р.
народження, с. Олексiївка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав на кол.х.
Крутий Яр Новопсковського р-ну, селянин-одноосi-

бник. Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР
23 сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕРЕВЕРЗЄВ Андрiй Михайлович, 1907 р.
народження, с. Спаське Медвенського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, вантажник вугiльного складу шахти № 14. Донецьким обласним
судом 8 грудня 1935 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ПЕРЕВЕРЗЄВА Катерина Григорівна, 1897
р. народження, с. Крупичполе Ічнянського р-ну Чернігівської обл., українка, освіта початкова. Проживала в м. Красний Луч, домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 5 квітня 1942 року
засуджена до 8 р. позбавлення волі. Реабілітована у
1989 році.
ПЕРЕВЕРТАЙЛО Дмитро Давидович, 1904
р. народження, смт Штерiвка Краснолуцької
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Штерiвцi, робiтник Петровського з-ду № 59. Донецьким обласним судом 9 травня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ПЕРЕВЕРТАЙЛО Iван Трохимович, 1908
р. народження, ст-ця Морозовська Морозовського
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, голова профкому гiрпромучу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 липня 1935 року засуджений до 2 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ПЕРЕВЕРТАЙЛО Семен Степанович, 1896
р. народження, смт Штерiвка Краснолуцької
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Штерiвцi, апаратник цеху № 6 Петровського з-ду №
59. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1988 роцi.
ПЕРЕГУДА Михайло Костянтинович, 1902
р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 483 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 177 стрiлецької дивiзiї 1 квiтня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПЕРЕГУДОВ Iван Петрович, 1908 р. народження, Орловська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Iзварине
Краснодонської
мiськради,
возій-приватник.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕРЕДЕРIЙ Горпина Василiвна, 1905 р. народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в Троїцькому, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 25 серпня 1944 року засуджена до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1955 роцi.
ПЕРЕДЕРІЙ Данило Григорович, 1879 р.
народження, х. Менчикур Георгіївської сільради
Лутугинського р-ну, українець, освіта початкова.
Проживав за місцем народження, селянин-одноосібник. Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР
16 березня 1930 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
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ПЕРЕДЕРIЙ Павло Митрофанович, 1924 р.
народження, с. Скаргiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Крутеньке
Кремiнського р-ну, колгоспник мiсцевого к-пу.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Саратовської
обл., Росiйська Федерацiя, 10 вересня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1974 роцi.
ПЕРЕДЕРIЙ Спиридон Григорович, 1889 р.
народження, с. Лютенськi Будища Зiнькiвського рну Полтавської обл., українець, освiта середня.
Проживав у м. Луганську, викладач креслення i малювання школи № 59. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПЕРЕДЄЛЬСЬКИЙ Василь Захарович,
1909 р. народження, м. Брянка, росiянин, освiта початкова. Без постiйного мiсця проживання i роботи.
Вiйськовим трибуналом 3 армiї 27 вересня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 21 жовтня
1943 року. Вiйськовим трибуналом Пiвденно-Захiдного фронту вирок скасовано, справу припинено, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.
ПЕРЕКАТОВА Меланiя Семенiвна, 1898 р.
народження, Острогозький р-н Воронезької обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова.
Проживала в смт Ленiнське Свердловської мiськради, не працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 15 червня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1992 роцi.
ПЕРЕКОПСЬКИЙ Микола Федорович,
1906 р. народження, м. Полтава, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, експедитор зду iм. Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 18 лютого
1937 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПЕРЕКОТIЙ Василь Iванович, 1909 р. народження, с. Царiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську,
вантажник шахти № 6. Арештований 26 грудня
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб
країни, де пiзнiше не виявлений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПЕРЕКОТIЙ (ПЕРЕКАТІЙ) Ганна Маркiвна (Миронiвна), 1912 р. народження, м. Iловайськ
Харцизької міськради Донецької обл., українка,
освiта початкова. Проживала в м. Первомайську,
домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 3 червня 1944 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ПЕРЕЛЕВЧЕНКО Iван Михайлович, 1876
(1878) р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. Проживав у Луганську, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 13 сiчня 1930 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕРЕЛЕВЧЕНКО Павло Миколайович,
1913 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта
початкова. Проживав у Луганську, слюсар транспортного цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. Луганським обласним судом 13 листопада 1940 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.

ПЕРЕЛИГIН Володимир Федорович, 1932
р. народження, м. Краснодон, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, учень школи ФЗН
№ 12. Луганським обласним судом 26 вересня 1947
року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПЕРЕЛЬМАН Фадей Ісаакович, 1899 р. народження, м. Лепель, Білорусь, єврей, освіта початкова. Проживав у с. Криничне Слов’яносербського
р-ну, не працював. Особливою нарадою при МВС
СРСР 16 серпня 1946 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1978 році.
ПЕРЕПЕЛИЦИНА (КРАСНОВА) Антонiна
Iванiвна, 1911 р. народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала у Бобриковому, колгоспниця к-пу "Червона
зiрка". Арештована 15 березня 1943 року за звинуваченням в пособництвi нiмецьким окупантам. 28
квiтня 1943 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПЕРЕПЕЛИЦИНА (ПЕРЕПЕЛИЦЯ) Меланiя Пилипiвна, 1892 р. народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, українка, неписьменна. Проживала в
м. Сватове, селянка-одноосiбниця. Арештована 20
лютого 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У ходi слiдства провину не було
доведено. 12 березня 1930 року справу припинено,
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1930 роцi.
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Андрiй Iванович, 1917 р.
народження, м. Сватове, українець, освiта н/середня. Проживав у Сватовому, помiчник машинiста
електропiдстанцiї зал.ст. Сватове. Був притягнутий
до вiдповiдальностi за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 1 грудня
1938 року виправданий Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Реабiлiтований у 1938 роцi.
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Гаврило Павлович, 1903 р.
народження, с. Тихонiвка Василькiвського р-ну Запорiзької обл., росiянин, освiта середня. На час
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Краснодонi,
начальник дiльницi шахти № 60. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 липня 1944 року мiрою покарання визначено строк попереднього ув'язнення –
був арештований 6 травня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Ганна Пилипiвна, 1906 р.
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в с. Новоохтирка Новоайдарського р-ну, колгоспниця к-пу "Червоне село". Постановою Особливої наради при
НКВС СРСР вiд 25 листопада 1943 року. як дружина репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за межi України. Реабiлiтована у
1990 роцi.
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Гордiй Євдокимович, 1901
(1900) р. народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Єпiфанiвцi, робiтник тресту "Водоканалбуд". Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 21
лютого 1932 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Гордiй Олексiйович, 1902
р. народження, смт Хрустальне Краснолуцької
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
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Хрустальному,
завгосп
селищної
лiкарнi.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1966 роцi.
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Iван Дмитрович, 1879
(1880) р. народження, с. Кругле Сватiвського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у Круглому,
селянин-одноосiбник. Арештований 22 сiчня 1933
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3
березня 1933 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Iван Iванович, 1896 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Проживав у Сватовому, селянин-одноосiбник. Арештований 2 квiтня 1932 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 13 травня 1932 року справу
припинено за недоведенiстю протиправних дiй, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Iван Олександрович, 1906
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 7
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Кiндрат Тихонович, 1903 р.
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Байдiвка
Старобiльського р-ну, робiтник залiзничної магiстралi Москва-Донбас. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Марiя Данилiвна, 1914 р.
народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала у Чабанiвцi,
колгоспниця к-пу iм. Фрунзе. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 14 жовтня 1944 року засуджена до
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Микола Петрович, 1895 р.
народження, смт Хрустальне Краснолуцької
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Хрустальному, ремонтний робiтник зал.ст. Красний
Луч. Арештований 15 березня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, де пізніше
не виявлений. 9 березня 1948 року справу припинено за недоведенiстю. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Олександр Огiйович, 1877
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 1996
роцi.
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Олексiй Михайлович, 1888
р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, селянин-одноосiбник. Арештований 27 квітня 1931 року
за звинуваченням в антирадянській агітації. 25 липня 1931 року справу припинено. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Олексiй Семенович, 1898 р.
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Чепигiвка
Сватiвського р-ну, селянин-одноосiбник. Арештований 6 травня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 травня 1933 року справу

припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Олексiй Хомич, 1879 р. народження, смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, українець, неписьменний. Проживав у Хрустальному, машинiст водокачки селищної лiкарнi.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 14
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Павло Євдокимович, 1915
р. народження, с. Стрiльцiвка Мiловського р-ну,
українець,
освiта
початкова.
Проживав
у
Стрiльцiвцi, тракторист Стрiльцiвської МТС. Арештований 10 квiтня 1943 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 15 сiчня 1944 року Особливою нарадою при НКВС СРСР мiрою покарання визначено строк попереднього ув'язнення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Прокiп Мусiйович, 1882 р.
народження, с. Iвано-Дар'ївка Попаснянського р-ну
(згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, не працював. Лiнiйним судом Донецької
залiзницi 9 лютого 1937 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Федiр Михайлович, 1881
(1879) р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках,
селянин-одноосiбник. Репресований двічі. Арештований 30 листопада 1930 року за звинуваченням в
контрреволюцiйнiй дiяльностi. 31 сiчня 1931 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Арештований 25 листопада 1932 року за звинуваченням в
антирадянській агітації. 10 грудня 1932 року справу
припинено, з-під варти звільнений. Реабiлiтований
відповідно у 1994 і 1932 роках.
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Якiв Максимович, 1906 р.
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 3 кавалерiйської дивiзiї iм. Котовського.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi
тилу 12 армiї 21 грудня 1941 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 15 сiчня 1942 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Якiв Прокопович, 1902 р.
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Ломуватка Брянкiвської мiськради, ремонтний робiтник
зал.ст.
Ломуватка.
Вiйськовим
трибуналом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 24 серпня 1945 року
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 25 листопада
1947 року тим же органом вирок скасовано, справу
припинено, з ув'язнення звiльнений. Реабiлiтований
у 1947 роцi.
ПЕРЕПЕЛIН Митрофан Михайлович, 1895
р. народження, Каменський р-н Ростовської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Лутугине, стрiлочник зал.ст. Лутугине.
Арештований 19 лютого 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, яке у ходi слiдства не
було доведене. 27 квiтня 1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ПЕРЕПЕЛIН Панас Миколайович, 1885 р.
народження, х. Велика Каменка, Каменський р-н
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
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освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, тесляр шахти № 6. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПЕРЕПЕЧАЄВ Олексiй Iванович, 1903 р.
народження, с. Орлик Чернянського р-ну Курської
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. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕРЕРВА Андрiй Михайлович, 1913 р. народження, с. Самотiївка Краснопiльського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, бригадир цеху № 5 Петровського з-ду № 59. Вiйськовою колегiєю Верховного
суду СРСР 10 липня 1937 року засуджений до розстрiлу і того ж дня страчений. Реабiлiтований у
1957 роцi.
ПЕРЕРВА Василь Федорович, 1907 р. народження, с. Свердловка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 2 запасного кавалерiйського полку 1 запасної
кавалерiйської бригади. Вiйськовим трибуналом гарнiзону м. Iваново, Росiйська Федерацiя, 26 лютого
1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПЕРЕРВА Дмитро Григорович, 1908 р. народження, с. Кармазинiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав на х. Єлань, Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, вантажник кам'яного кар'єру. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 13 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПЕРЕРВА Луїза Iванiвна, 1913 р. народження, м. Ровеньки, нiмкеня, освiта початкова. Проживала в Ровеньках, колгоспниця к-пу iм. XVI партз'їзду. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13
квiтня 1944 року засуджена до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ПЕРЕРВА Роман Григорович, 1895 р. народження, с. Чернещина Диканського р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.
Кармазинiвка Сватiвського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї
ДПУ УРСР вiд 21 квiтня 1931 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕРЕСАДЬКО Максим Костянтинович,
1894 р. народження, с. Соснiвка Новопсковського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Первомайську, крiпильник шахти № 3 "Сокологорiвка". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1967 роцi.
ПЕРЕСЕЧАН Василь Юхимович, 1902 р.
народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник складу "Союзтекстильторгу".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 серпня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1960 роцi.

ПЕРЕСЕЧАН Захар Демидович, 1895 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду iм. Жовтневої революцiї.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПЕРЕСИПКIН Кузьма Симонович, 1903 р.
народження, х. Молокановський, Нижньочирський
р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Картушине
Антрацитiвського р-ну, колiйний обхiдник зал.ст.
Картушине. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
13 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕРЕСИПКIН Федосiй Григорович, 1899 р.
народження, с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав
у Червоному Жовтнi, колгоспник к-пу "Полум'я
Жовтня". Арештований 4 березня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, яке в ходi
слiдства не було доведене. 1 червня 1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕРЕСУНЬКО Андрiй Микитович, 1896 р.
народження, Артемiвський р-н Донецької обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Верхня Краснянка Краснодонського р-ну, конюх кiнного
двору Ровенькiвського рудоуправлiння. Арештований 27 квiтня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, яке в ходi слiдства не було доведене. 7 липня 1932 року справу припинено. Реабiлiтований у 1932 роцi.
ПЕРЕСУНЬКО Микола Єгорович, 1910 р.
народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського рну, українець, освiта початкова. Проживав у
Нижнiй Дуванцi, селянин-одноосiбник. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 29 сiчня 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ПЕРЕСУНЬКО Юхим Iванович, 1886 р. народження, с. Олександропiль Бiлокуракинського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, колiйний обхiдник зал.ст. Рубiжне. Арештований 11 сiчня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 серпня 1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕРЕТОКIН Василь Олександрович, 1888
р. народження, с. Перкiно Сосновського р-ну Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, ремонтний
робiтник шахти "Сталiнський вибiй". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 28 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 3 березня
1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПЕРЕТЯТЬКО Василь Олександрович,
1909 р. народження, с. Змiївка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Змiївцi,
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 5 сiчня 1933 року засуджений до 3
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕРЕТЯТЬКО Егор (Григорій) Олександрович, 1905 (1911) р. народження, с. Змiївка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Змiївцi, селянин-одноосiбник. Репресований
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двiчi. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР
5 сiчня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Донецьким обласним судом 4-5 квiтня 1935
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1990 роках.
ПЕРЕТЯТЬКО Iван Олександрович, 1894
р. народження, с. Змiївка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Змiївцi, без певних занять. Донецьким обласним судом 4-5 квiтня
1935 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПЕРЕТЯТЬКО Овксентiй Петрович, 1892
р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав у Сватовому, селянин-одноосiбник.
Арештований 15 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.
ПЕРЕТЯТЬКО Олексiй Феоктистович,
1899 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта
початкова. Проживав у Кремiннiй, машинiст депо
транспортного вiддiлу Рубiжанського хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 2 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ПЕРЕТЯТЬКО Павло Олександрович, 1913
р. народження, с. Змiївка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Змiївцi, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї
ДПУ УРСР 5 сiчня 1933 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕРЕХОДЕНКО Валентин Устинович,
1935 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта
середня. Проживав у Луганську, кресляр тресту
"Вуглегеологiя". Луганським обласним судом 5 червня 1959 року направлений на примусове лiкування до спецпсихлiкарнi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПЕРЕЦЬ Григорiй Устимович, 1884 (1885)
р. народження, с. Дмитрiвка, Полтавська губернiя,
українець, освiта початкова. Проживав у Лисичанську, фотограф артiлi iм. Артема. Репресований
двiчi. Арештований 27 листопада 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 грудня
1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1932 i 1956 роках.
ПЕРЕЧЕПИДОРОГА Григорiй Тарасович,
1890 р. народження, с. Золотарiвка Попаснянського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Золотарiвцi, коваль радгоспу iм. Титова. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПЕРЕЧЕПИДОРОГА Євгенiя Петрiвна,
1893 р. народження, с. Золотарiвка Попаснянського
р-ну, українка, неписьменна. Проживала в Золотарiвцi, колгоспниця к-пу "Жовтнева революцiя".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi
тилу 37 армiї 16 травня 1942 року засуджена до розстрiлу. Вирок виконано 13 червня 1942 року. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ПЕРЕЧЕПИДОРОГА Iван Андрiйович,
1904 р. народження, с. Золотарiвка Попаснянського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Зо-

лотарiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 18 сiчня
1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕРЕЧЕПИДОРОГА Iван Тарасович, 1893
р. народження, с. Золотарiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Золотарiвцi, колгоспник к-пу "Жовтнева революцiя".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1958 роцi.
ПЕРЕЧЕПИДОРОГА Iлля Андрiйович,
1900 р. народження, с. Золотарiвка Попаснянського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Золотарiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 29 квiтня
1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕРЕЧЕПИДОРОГА Карпо Михайлович,
1899 р. народження, с. Золотарiвка Попаснянського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Золотарiвцi, бригадир Лисичанської МТС. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПЕРЕЧЕПИДОРОГА Павло Юхимович,
1913 р. народження, с. Золотарiвка Попаснянського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с.
Чубарiвка Артемiвського р-ну Донецької обл., селянин-одноосiбник. Постановою Судової "трійки"
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 11 сiчня 1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПЕРЕЧЕПИДОРОГА Юхим Тарасович,
1883 р. народження, с. Золотарiвка Попаснянського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Золотарiвцi, коваль радгоспу iм. Титова. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕРЕШИВАЙЛО Назар Iванович, 1897 р.
народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, стропальник з-ду iм. Жовтневої революцiї.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПЕРЕШИВАЙЛО Петро Васильович, 1896
р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, возiй артiлi "Металiст". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 25 серпня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПЕРЕЯСЛОВ Андрiй Севастянович, 1886 р.
народження, с. Польове, Курська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, заступник начальника Луганського
вiддiлку Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Вiйськовим
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 9 березня 1939 року засуджений до 15 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ПЕРЕЯСЛОВ Григорiй Якович, 1893 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, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
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ПЕРК Леонiд Юлiсович, 1907 р. народження, с. Владимировка, Захiдносибiрський край, Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, агент з постачання меблевої фабрики. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПЕРКОВ Iван Федорович, 1899 р. народження, с. Должанка Щигровського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Ящикове Перевальського рну, слюсар шахти № 9 iм. Балицького. Особливою
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 11 грудня 1932 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕРКОВИЧ Федiр Цезарович, 1895 р. народження, с. Липовець Васильківського повіту Київської губернiї, поляк, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, бухгалтер радгоспу "Металiст". Арештований 15 липня 1932 року за звинуваченням у
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 7
грудня 1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.
ПЕРЛОВСЬКИЙ Вiкентiй Антонович, 1914
р. народження, с. Борисiв Плужнянського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у смт Бiловодську, робiтник на спорудженнi будинку райвиконкому. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 16 жовтня 1937 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПЕРНИЦЬКА Регiна Матвiївна, 1918 р. народження, с. Зеленопольє Таврiчанського р-ну Омської обл., Росiйська Федерацiя, нiмкеня, освiта початкова. Проживала в смт Софiївський Краснолуцької мiськради, колгоспниця к-пу "Шлях вперед".
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада
1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1965 роцi.
ПЕРНИЦЬКИЙ Леонтiй Матвiйович, 1922
р. народження, с. Зеленопольє Таврiчанського р-ну
Омської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, колгоспник
к-пу "Шлях вперед". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 21 листопада 1942 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕРОВ Андрiй Андрiйович, 1892 р. народження, смт Новоайдар, росiянин, освiта н/середня.
Проживав у с. Брусiвка Бiловодського р-ну, завiдуючий школою. Донецьким обласним судом 10 грудня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення волi.
11 лютого 1936 року Верховним судом УРСР мiру
покарання знижено до 1 р. Реабiлiтований у 1995
роцi.
ПЕРОВ Iван Iванович, 1900 р. народження,
смт Новоайдар, росiянин, освiта початкова. Проживав у Новоайдарi, без певних занять. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 20 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕРОВ Кузьма Iванович, 1894 р. народження, смт Новоайдар, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Лисичанську, крiпильник шахти
"Чорноморка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 26 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.

ПЕРОВ Олексiй Федорович, 1923 р. народження, с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського рну, українець, освiта середня. Проживав в Айдар-Миколаївцi, був зайнятий на оборонних роботах.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi
тилу 12 армiї 21 грудня 1941 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. 28 лютого 1947 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР попереднiй
вирок скасовано, справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1947 роцi.
ПЕРУНIН Микола Петрович, 1903 р. народження, с-ще Верхня Краснянка Краснодонського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Верхнiй Краснянцi, пiчник тресту "Донбасжитлобуд".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1956 роцi.
ПЕРФІЛОВ Панас Олексiйович, 1903 р. народження, х. Пристєновський, Нижньочирський р-н
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi,
робiтник шахти № 8-9. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 13 жовтня 1938 року.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПЕРФІЛЬЄВА Тамара Митрофанiвна, 1921
р. народження, м. Челябiнськ, Росiйська Федерацiя,
росiянка, освiта середня. Проживала в м. Луганську, помiчник секретаря прокуратури Луганського
гарнiзону. Арештована 30 квiтня 1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 жовтня
1943 року справу припинено за недоведенiстю протиправних дiй. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПЕРЦЕВ Iван Дмитрович, 1888 р. народження, с. Лугове, Орловська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Перевальську, крiпильник шахти "Паркомуна". Репресований двiчi. Особливою нарадою при Колегiї
ДПУ УРСР 24 сiчня 1930 року визнаний соцiально
небезпечним елементом i засуджений до 3 р. позбавлення волi. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 грудня 1932 року висланий за
межi України. Реабiлiтований в обох справах у 1989
роцi.
ПЕРЦЕВ Степан Омелянович, 1897 р. народження, Хлевенський р-н Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, не працював. Луганським обласним судом 14 сiчня 1950 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПЕРЦЕВ Якiв Микитович, 1888 р. народження, кол.с. Лашинiвка Станично-Луганського рну, українець, неписьменний. Проживав за мiсцем
народження, селянин-одноосiбник. Постановою
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 30 березня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕРЦЕВА Марiя Якiвна, 1922 р. народження, м. Луганськ, українка, освiта початкова. Проживала в с. Хороше Слов'яносербського р-ну, не працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 29 липня 1941 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ПЕРЦЮХ Федiр Iсакович, 1891 р. народження, с. Кам'янка Диканського р-ну Полтавської
обл., українець, освiта вища. Проживав у м. Луган-
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ську, начальник 15-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 20 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1957 роцi.
ПЕРЧАК Франц Iванович, 1893 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у смт Талове Краснодонського р-ну, кочегар
шахти № 10. Донецьким обласним судом 2 лютого
1937 року засуджений до 2 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПЕРЧИНСЬКИЙ Василь Петрович, 1905 р.
народження, Самбiрський р-н Дрогобицької обл.,
українець, освiта вища. Проживав у м. Рубiжне, не
працював. Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано того ж дня. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕРШИКОВ Федот Костянтинович, 1896 р.
народження, х. Нижньокундрюченський, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької
мiськради, шкiльний учитель. Арештований 8 грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 12 лютого 1933 року з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕРШИН Григорiй Лаврентiйович, 1902 р.
народження, с. Орiхове Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, завiдуючий шахтою № 22. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958
роцi.
ПЕРШИН Дмитро Єгорович, 1914 р. народження, м. Горький, Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта середня. Проживав у м. Луганську, технiк-механiк гаража облавтотресту. Репресований тричi.
Арештований 4 грудня 1941 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 26 грудня 1941 року виправданий Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону. Арештований 19 лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 жовтня
1943 року мiрою покарання визначено строк попереднього ув'язнення. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 21 жовтня 1944 року
засуджений до 15 р. позбавлення волi. 9 вересня
1955 року Військовим трибуналом Київського військового округу вирок скасовано, справу припинено. Реабілітований відповідно у 1941, 1999, 1955
роках.
ПЕРШКЕ Самiйло Якович, 1891 р. народження, с. Кам'янське Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
кол.к. Будьоннiвка Новосвiтлiвської сiльради Краснодонського р-ну, коваль к-пу iм. Будьонного.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 серпня
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 17 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПЕСОЦЬКИЙ Петро Миколайович, 1898 р.
народження, смт Ящикове Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Ящиковому, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР
вiд 14 травня 1930 року висланий на 3 р. за межi
України. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10

вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1993 i 1962 роках.
ПЕСТЕНКО Лiдiя Андрiївна, 1909 р. народження, м. Алчевськ, росiянка, освiта вища. Проживала в с. Титарiвка Старобiльського р-ну, тимчасово не працювала. Арештована 30 сiчня 1943 року за
звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 20 лютого 1943 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.
Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПЕСТЕНКО Микола Леонтiйович, 1906 р.
народження, с. Бiлки Тростянецького р-ну Харкiвської обл., українець, освiта вища. Проживав у м.
Старобiльську, ветлiкар мiськветлiкарнi. Арештований 11 липня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 29 листопада 1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕСТОВ Василь Пимонович, 1881 р. народження, с. Трофимовщина Ромодановського р-ну
Мордовської АРСР, Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у смт Ящикове Перевальського р-ну, вiдкатник шахти № 9. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПЕСТОВ Василь Семенович, 1891 р. народження, Свердловська обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Сватове,
директор райхарчокомбiнату. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 19 серпня 1943
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1955 роцi.
ПЕСТОВ Федiр Сергiйович, 1902 р. народження, Уразовський р-н Бєлгородської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, крiпильник шахти iм. Iллiча.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1956
роцi.
ПЕТЕЛIН Iван Никифорович, 1926 р. народження, с. Нижнє Скворiччя Новосильського р-ну
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, слюсар
ремiсничого училища. Вiйськовим трибуналом Алчевського гарнiзону 28 квiтня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1991 роцi.
ПЕТЕР Олександр Людвiгович, 1895 р. народження, с. Нова Рудня Новоград-Волинського рну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Шульгинка Старобiльського р-ну, тесляр
райшляхбуду. "Трiйкою" УНКВС по Воронезькій
обл., Росiйська Федерацiя, 26 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 20 листопада 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕТЕРНЄВ Петро Федорович, 1908 р. народження, с. Таловка Новоузенського р-ну Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, моторист авiамайстернi вiйськової школи пiлотiв. Донецьким обласним судом 16 березня 1938 року засуджений до
12 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
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ПЕТЕРС Варвара Якiвна, 1892 р. народження, с. Пришиб Мелiтопольського р-ну Запорiзької
обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в смт
Станично-Луганське, не працювала. Вiйськовим
трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 24 квiтня
1944 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1993 роцi.
ПЕТЕРС Мартин Якович, 1876 р. народження, с. Сергiївка, Днiпропетровська обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник
лiжкової фабрики. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 4 березня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПЕТЕРШ Карл Кiндратович, 1869 (1873) р.
народження, с. Хрещатик, Полтавська губернiя,
нiмець, неписьменний. Проживав у м. Краснодонi,
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕТИШ Гнат Мар'янович, 1893 р. народження, с. Купiль Волочиського р-ну Вiнницької
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну, коваль к-пу "Червоний партизан". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕТРАЙТIС Франц Казимирович, 1915 р.
народження, м. Луганськ, латиш, освiта середня.
Проживав у Луганську, iнструктор-налагоджувальник з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 3
грудня 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi, яке в ходi слiдства не було доведене. 14 сiчня 1938 року справу припинено, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕТРАКОВ Георгiй Васильович, 1914 р.
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рушничний майстер 178
полку 60 стрiлецької дивiзiї. 13 лютого 1938 року
Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 4434
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ПЕТРАКОВ Григорiй Iллiч, 1921 р. народження, м. Красний Луч, росiянин, освiта середня.
Вiйськовослужбовець, командир взводу 47 мотополку 15 стрiлецької дивiзiї. Арештований 16 грудня
1941 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 6
сiчня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕТРАРIС-ДIТЛЕР Петро Едуардович він
же МАНУЙЛОВ Володимир Васильович, 1891 р.
народження, Нiмеччина, нiмець, освiта середня.
Проживав у м. Краснодонi, не працював. Арештований 27 березня 1936 року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 11 червня 1936 року справу припинено за недоведенiстю протиправних дiй,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕТРАЧОВ Андрiй Петрович, 1890 р. народження, с. Улейка Шацького р-ну Тамбовської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду iм. Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Донецької обл. 15 липня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.

ПЕТРЕНКО Андрiй Андрiйович, 1908 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Проживав у Сватовому, завiдуючий шевською майстернею артiлi iнвалiдiв "Червоний Жовтень".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької
обл. 2 серпня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПЕТРЕНКО Анна Олександрiвна, 1919 р.
народження, с. Хлєбновка Балаковського р-ну Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта середня. Проживала в м. Зоринську Перевальського р-ну, охоронник шахти "Никанор". Вiйськовим
трибуналом Луганського гарнiзону 2 листопада
1941 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ПЕТРЕНКО Арсенiй Андрiйович, 1909 р.
народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав у Сватовому, завiдуючий паливним
складом зал.ст. Сватове. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 грудня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПЕТРЕНКО Арсенiй Прокопович, 1898 р.
народження, сл. Шарпаєвка Колушкінського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Лутугине, ремонтний робiтник зал.ст. Луганськ. Особливою
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПЕТРЕНКО Василь Олександрович, 1911
р. народження, с. Новобiле Михайловського р-ну
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець,
освiта початкова. Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, робiтник радгоспу "Переможець". Арештований 14 травня 1939 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 травня 1939
року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕТРЕНКО Василь Павлович, 1895 р. народження, с. Олександрiвка, Кiровоградська обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, сторож вугiльного складу шахти № 162.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 9 травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПЕТРЕНКО Вiктор Кузьмич, 1909 (1903) р.
народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 2 батальйону
986 стрiлецького полку. Репресований двiчi.
Вiйськовим трибуналом 230 стрiлецької дивiзiї 28
травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Луганським обласним судом 10 лютого 1948
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у. 1993 i 1992 роках.
ПЕТРЕНКО Влас Михайлович, 1899 р. народження, смт Новотроїцьке Ольгинського р-ну
Донецької обл., українець, освiта середня. Проживав у смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну, завiдуючий дiльницею радгоспу "Хрустальний". Донецьким обласним судом 28 квiтня 1937 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1956 роцi.
ПЕТРЕНКО Володимир Никифорович,
1924 р. народження, с. Новоєлизаветiвка Краснолуцької мiськради, українець, освiта н/середня. Проживав у м. Красний Луч, школяр. Вiйськовим три-
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буналом вiйськ НКВС Луганської обл. 13 червня
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПЕТРЕНКО Ганна Миколаївна, вона ж БІЛЯВСЬКА Марія Олександрівна, 1922 р. народження, с. Тартак Баранівського р-ну Житомирської обл., українка, освіта початкова. Проживала в сщі шахти № 30-35 Ровеньківської міськради, робітниця шахти № 30-35. 7 квітня 1942 року Військовим трибуналом військ НКВС по охороні тилу військової частини 1080 засуджена до розстрілу. 26 червня 1942 року УНКВС по Луганській обл. справу
припинено за недостатністю матеріалів для притягнення до суду, з-під варти звільнена. Реабілітована
у 1994 році.
ПЕТРЕНКО Григорiй Якович, 1902 р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Мiусинську, робітник мраморного кар’єру. Вiйськовим трибуналом вiйськ МДБ Луганської обл. 4 вересня
1951 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 27
листопада 1954 року Військовою колегією Верховного суду СРСР міру покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПЕТРЕНКО Данило Капiтонович, 1899 р.
народження, с. Кам'янка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi,
селянин-одноосiбник. Вiйськовим трибуналом 35
району авiацiйного базування 19 грудня 1941 року
засуджений до розстрiлу. 16 сiчня 1942 року
Вiйськовий трибунал Пiвденного фронту замiнив
розстрiл 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ПЕТРЕНКО Дмитро Григорович, 1900 р.
народження, с. Новоолександрiвка Новоукраїнського р-ну Одеської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, коваль з-ду iм. Косiора.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕТРЕНКО Євген Iванович, 1903 р. народження, с. Смолянинове Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Гаврилiвка Новоайдарського р-ну, селянин-одноосiбник.
Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ
УРСР вiд 10 травня 1931 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕТРЕНКО Єгор Микитович, 1903 р. народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, українець.
Проживав у м. Стахановi, крiпильник шахти № 1бiс. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 листопада 1943 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕТРЕНКО Єфросинiя Юхимiвна, 1919 р.
народження, смт Єсаулiвка Антрацитiвського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в Єсаулiвцi,
прибиральниця породи шахти № 24. 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.
ПЕТРЕНКО Iван Кiндратович, 1907 р. народження, смт Долинiвське Стахановської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Долинiвському, не працював. Арештований 19 червня
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-

цiї. 27 червня 1942 року справу припинено за недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕТРЕНКО Iван Омелянович, 1886 р. народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Варварiвцi, голова Варварiвського сiльпо. Арештований 8 березня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 травня 1938 року справу припинено за недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕТРЕНКО Iван Петрович, 1899 р. народження, м. Первомайськ, українець, освiта початкова. Проживав у Первомайську, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР
16 березня 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕТРЕНКО Iван Степанович, 1902 р. народження, м. Ровеньки, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Петровське Краснолуцької мiськради, начальник складського господарства з-ду № 59.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ПЕТРЕНКО Iван Тимофiйович, 1897 р. народження, с. Степанiвка Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, машинiст паровозного депо Сентянiвка.
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 20
листопада 1938 року засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПЕТРЕНКО Iван Трохимович, 1892 р. народження, с. Трушки Бiлоцеркiвського р-ну Київської
обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м.
Красний Луч, бухгалтер шахти "Сталiнський
вибiй". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПЕТРЕНКО Iван Федорович, 1890 р. народження, с. Ганнiвка Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ганнiвцi, бригадир-рiльник к-пу iм. Петровського. Луганським обласним судом 30 грудня 1946 року засуджений до 6
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПЕТРЕНКО Карпо Iванович, 1907 р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Шульгинцi,
колгоспник к-пу "Червоноармiєць". Вiйськовим
трибуналом 4 танкової армiї 21 грудня 1944 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПЕТРЕНКО Кирило Гарасимович, 1880 р.
народження, смт Краснорiченське Кремiнського рну, українець, неписьменний. Проживав у с. Залиман Кремiнського р-ну, селянин-одноосiбник. Арештований 23 червня 1931 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 14 серпня 1931 року справу
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований
у 1931 роцi.
ПЕТРЕНКО Кирило Якович, 1895 р. народження, с. Ганнiвка Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ганнiвцi, колгоспник к-пу iм. Петровського. Арештований 12 червня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 грудня 1950 року. справу припинено за
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недоведенiстю протиправних дiй. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПЕТРЕНКО Кузьма Дмитрович, 1879
(1880) р. народження, м. Сватове, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Лисичанську, стрiлочник
зал.ст. Насвiтевич. Арештований 3 травня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16
травня 1933 року справу припинено за недостатнiстю даних для притягнення до суду. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
ПЕТРЕНКО Лук’ян Тихонович, 1911 р. народження, с. Мечетня Кривоозерського р-ну Одеської обл., українець, освіта н/середня. До призову
проживав у с-щі шахти "Білянка" Лутугинського рну. Військовослужбовець, рядовий 1 батальйону
976 стрілецького полку. 18 грудня 1941 року Військовим трибуналом військової частини 1125 засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1993 році.
ПЕТРЕНКО Марiя Дмитрiвна, 1906 р. народження, с. Круте Єлецького р-ну Орловської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова.
Проживала в м. Луганську, домогосподарка.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 3 серпня 1945 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ПЕТРЕНКО Микола Iванович, 1903 р. народження, с. Ганнiвка Криворiзького р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Краснодонi, головний iнженер шахти iм.
ОДПУ. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР
20 лютого 1934 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПЕТРЕНКО Микола Маркович, 1883 р. народження, м. Попасна, українець, освiта початкова.
Проживав у Попаснiй, машинiст депо Красний Лиман, Донецька обл. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Постановою УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1939 року вирок скасовано,
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.
ПЕТРЕНКО Михайло Степанович, 1910 р.
народження, с. Городище Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 360 стрiлецького полку 74 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 11 вересня 1942
року засуджений до розстрiлу. 5 березня 1943 року
Вiйськовим трибуналом Закавказького фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПЕТРЕНКО Надiя Михайлiвна, 1918 р. народження, с. Новострiльцiвка Мiловського р-ну,
українка, освіта середня. Проживала в Новострiльцiвцi, начальник сiльського поштового
вiддiлення. Особливою нарадою при НКВС СРСР
13 листопада 1943 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ПЕТРЕНКО Олександр Михайлович, 1912
р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну,
українець, освiта середня. Проживав у Шульгинцi,
селянин-одноосiбник. Арештований 24 вересня
1930 року за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 13 грудня 1930 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.

ПЕТРЕНКО Олексiй Iванович, 1888 р. народження, с. Тараща Корсунь-Шевченкiвського рну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, завiдуючий особовим
столом шахти № 23. Вiйськовим трибуналом 2 армiї 22 травня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПЕТРЕНКО-ОСЬМІНА Ольга Петрівна,
1916 р. народження, смт Нижнє Первомайської
міськради, українка, освіта початкова. Проживала в
м. Кіровську Кіровської міськради, колгоспниця кпу ім. Артема. Військовим трибуналом військ
НКВС по охороні тилу 12 армії 8 липня 1942 року
засуджена до 10 р. позбавлення волі. Реабілітована
у 1990 році.
ПЕТРЕНКО Пилип Кирилович, 1869 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 7 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПЕТРЕНКО Семен Лаврентiйович, 1907 р.
народження, с-ще Миколаївка Попаснянського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Миколаївцi, ремонтний робiтник зал.ст. Сентянiвка.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕТРЕНКО Сергiй Степанович, 1916 р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну,
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець,
рядовий 175 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 3 ударної армiї 29 липня 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПЕТРЕНКО Степан Олексiйович, 1875 р.
народження, смт Долинiвське Стахановської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
м. Стахановi, техпрацiвник мiськради. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 30 квiтня 1933
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 17
травня 1933 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПЕТРЕНКО Тихiн Федорович, 1875 р. народження, с. Киянове Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Кияновому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 березня 1930 року висланий
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕТРЕНКО Федiр Васильович, 1893 р. народження, м. Ровеньки, українець, освiта початкова. Проживав у Ровеньках, не працював. Вiйськовим трибуналом 2 гвардiйської армiї 30 квiтня 1943
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПЕТРЕНКО Федiр Григорович, 1925 р. народження, с. Марченково Ольховатського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта середня. Проживав у смт Бiрюкове Свердловської мiськради, колгоспник к-пу iм. Бiрюкова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 жовтня 1943
року мiрою покарання визначено строк попереднього ув'язнення – був арештований 9 березня
1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПЕТРЕНКО Федiр Олексiйович, 1904 р. народження, смт Нижнє Первомайської мiськради,
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українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий окремого загону по збиранню та евакуацiї
трофейного майна. Вiйськовим трибуналом
Тбiлiського гарнiзону, Грузiя, 8 вересня 1942 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПЕТРЕНКО Харитон Петрович, 1915 р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий окремого зенiтного дивiзiону. Вiйськовим
трибуналом 395 стрiлецької дивiзiї 22 вересня 1941
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1975 роцi.
ПЕТРЕНКО Якiв Васильович, 1868 р. народження, с. Ганнiвка Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ганнiвцi, колгоспник к-пу iм. Петровського. Арештований 27 жовтня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. 31 сiчня 1934 року.справу припинено, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.
ПЕТРЕНКО Яків Панасович, х. Грекове,
Станично-Луганський р-н, українець, освіта початкова. Проживав у с. Верхньобогданівка Станично-Луганского р-ну, селянин-одноосібник. Арештований 18 січня 1942 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 20 січня 1942 року слідство зупинено за хворобою звинувачуваного. Реабілітований
у 1994 році.
ПЕТРИКЄЄВА Олена Семенiвна, 1901 р.
народження, с. Фiтiж Льговського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Стахановi, робiтниця шахти №
2-бiс. Арештована 13 сiчня 1942 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам, що в
ходi слiдства не було доведено. 20 травня 1942 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПЕТРИКIНА Тетяна Омелянiвна, 1902 р.
народження, с. Власовка Родiоново-Несвєтайського
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українка, освiта початкова. Проживала в м. Антрацитi,
друкарка тресту "Боковоантрацит". Арештована 30
березня 1943 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини, що в ходi слiдства не було доведено. 10 травня 1943 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПЕТРИКОВ Євстафiй Адамович, 1898 р.
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, крiпильник шахти № 4-2-бiс
"Iрмине". Особливою нарадою при НКВС СРСР 3
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПЕТРИЧ Iрина Арсентiївна, 1908 р. народження, с. Новогригорiвка Чернiгiвського р-ну Запорiзької обл., українка, освiта початкова. Проживала в м. Первомайську, лебiдниця шахти iм. Менжинського. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 29 березня 1942 року засуджена до розстрiлу. 16 квiтня
1942 року Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту вирок скасовано, справу направлено на дослiдування. У зв'язку з воєнним станом пiдслiдна була
етапована углиб країни, де пiзнiше не виявлена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПЕТРИЧЕНКО Георгiй Гаврилович, 1924
р. народження, смт Єсаулiвка Антрацитiвського рну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбо-

вець, рядовий вiйськової частини 35748. Вiйськовим трибуналом Барнаульського гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 25 червня 1948 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПЕТРИЧЕНКО Олександр Андрiйович,
1888 р. народження, с. Дякове Антрацитiвського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, коваль шахти № 16. Репресований двiчi.
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 30 березня 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1965 роках.
ПЕТРИЧЕНКО Олександр Павлович, 1897
р. народження, с. Шестакове, Запорiзька обл., росiянин, освiта вища. Проживав у м. Луганську, бухгалтер облшляхвiддiлу. Арештований 8 березня 1943
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким
окупантам. 28 вересня 1943 року справу припинено
за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПЕТРIКОВ Iван Iванович, 1906 р. народження, смт Талове Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Родакове
Слов'яносербського р-ну, десятник зал.ст. Родакове. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ
УРСР вiд 20 березня 1933 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕТРIХ Адольф Карлович, 1885 р. народження, с. Лодзянiвка Пулинського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Аношкине Троїцького р-ну, тесляр-приватник. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПЕТРОВ Андрiй Iванович, 1895 р. народження, с. Голодаєвка Матвєєво-Курганського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, дiловод управління нових шахт. Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ПЕТРОВ Валентин Павлович, 1912 р. народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Валуйському, селянин-одноосiбник. Арештований 13 березня
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 березня 1930 року справу припинено за недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПЕТРОВ Василь Петрович, 1908 р. народження, м. Малоярославець Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. На час
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Попасна, начальник мехцеху вагоноремонтного з-ду. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 20 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 сiчня
1938 року. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ПЕТРОВ Василь Семенович, 1889 р. народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Луганську,
фельдшер м'ясокомбiнату. Арештований 28 жовтня
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 7 грудня 1942 року справу припинено за
смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ПЕТРОВ Вiктор Iванович, 1923 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
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Проживав у Луганську, токар з-ду iм. Жовтневої
революцiї. Арештований 19 листопада 1941 року за
звинуваченням у дезертирствi i антирадянськiй агiтацiї. 16 грудня 1943 року справу припинено за
смертю звинувачуваного. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ПЕТРОВ Володимир Тихонович, 1910 р. народження, с. Степна Михайловка Михайловського
р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, лiсогон шахти № 12 "Брянка". "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року.
Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПЕТРОВ Володимир Якович, 1915 р. народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий окремого дисциплiнарного батальйону.
Вiйськовим трибуналом 10 армiї 28 травня 1941 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПЕТРОВ Григорiй Корнiйович, 1897 р. народження, м. Куп'янськ Куп’янського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Лисичанську, завгосп рудоремонтного з-ду. Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 жовтня 1936
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ПЕТРОВ Дмитро Афiногенович, 1902 р. народження, Котельниковський р-н Волгоградської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, приймальник вантажiв зал.ст. Антрацит. Арештований 20 лютого
1938 року за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 3 травня 1938 року
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПЕТРОВ Євген Михайлович, 1903 р. народження, м. Стаханов, росiянин, освiта початкова.
Проживав у Стахановi, бригадир слюсарiв шахти
iм. Сталiна. Арештований 4 сiчня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до антирадянської
троцькiстської органiзацiї. 15 жовтня 1938 року
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для
притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕТРОВ Єгор Iванович, 1880 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.
ПЕТРОВ Iван Iванович, 1884 р. народження,
с. Казинка Россошанського р-ну Воронезької обл.,
Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Ровеньки, завiдуючий складом Ровенькiвського вiддiлення "Донбасторгу". Арештований 30 листопада 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 лютого 1933 року справу
припинено за недоведенiстю протиправних дiй. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕТРОВ Конон Григорович, 1906 р. народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник текстильної фабрики. Арештований 3
листопада 1933 року за звинуваченням в антира-

дянськiй дiяльностi. 2 березня 1934 року справу
припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕТРОВ Лев Сергiйович, 1914 р. народження, м. Сватове, росiянин, освiта вища. Вiйськовослужбовець, начальник санiтарного батальйону 14
танкової бригади. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 12 липня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1993 роцi.
ПЕТРОВ Марко Євгенович, 1903 р. народження, с. Новоселiвка Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, машинiст паровоза
зал.ст. Сентянiвка. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 8 жовтня 1936 року засуджений до 4
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПЕТРОВ Микола Iванович, 1916 р. народження, х. Бобровський, Серафимовицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську,
гiрничий майстер шахти № 3 iм. Горюшкiна. Луганським обласним судом 20 вересня 1946 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ПЕТРОВ Микола Михайлович, 1908 р. народження, м. Макiївка Донецької обл., українець,
освiта середня. Проживав у смт Фащiвка Перевальського р-ну, нормувальник шахти № 3. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПЕТРОВ Михайло Федорович, 1904 р. народження, с. Iсаковка Льговського р-ну Курської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Алчевську, курсант радпартшколи.
Арештований 23 сiчня 1935 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 2 квiтня 1935 року справу
припинено за недоведенiстю протиправних дiй, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕТРОВ Олександр Олександрович, 1924
р. народження, с. Глибоке Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Слов'яносербськ, не працював. Вiйськовим трибуналом 63
стрiлецького корпусу 9 вересня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ПЕТРОВ Олександр Тимофiйович, 1902 р.
народження, м. Стаханов, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, комiсар 59 артилерiйського полку 39 стрiлецького корпусу. Арештований 28 липня 1938 року за звинуваченням у причетностi до контрреволюцiйної змови у вiйськовому
середовищi. 23 квiтня 1939 року справу припинено
за недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.
ПЕТРОВ Олексiй Петрович, 1906 р. народження, смт Селезнiвка Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Селезнiвцi, не
працював. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 21 листопада 1941 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПЕТРОВ Павло Демидович, 1888 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Ленiнградi, Росiйська Федерацiя,

90

Назвемо всіх поіменно
кербуд. Надзвичайною сесiєю Луганського окружного суду 14 травня 1930 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПЕТРОВ Пантелiй Кирилович, 1879 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта середня.
На час арешту член ВКП(б). Проживав у Луганську, начальник прокатного цеху з-ду iм. Жовтневої
революцiї. Арештований 23 листопада 1937 року за
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 3 лютого 1938 року справу припинено за недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕТРОВ Петро Iванович, 1898 р. народження, ст-ця Кочетовська, Ростовська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м.
Красний Луч, бухгалтер будконтори зв'язку. Судовою "трійкою" при Колегії ДПУ УРСР 8 сiчня 1934
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕТРОВ Петро Iванович, 1898 р. народження, м. Луганськ, болгарин, освiта початкова. Проживав у Луганську, майстер по солiнню овочiв "Донхарчоторгу". Особливою "трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 23 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПЕТРОВ Прохор Несторович, 1892 р. народження, с. Високе Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Високому, не працював.
Арештований 1 вересня 1945 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 10
лютого 1946 року справу припинено за недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕТРОВ Роман Петрович, 1868 р. народження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради, росiянин. Проживав у Бiрюковому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії
ОДПУ вiд 5 липня 1929 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕТРОВ Федiр Гаврилович, 1903 р. народження, х. Нiколаєв, Морозовський р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, робiтник шахти №
3. Арештований 21 лютого 1938 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 3 лютого 1939 року справу припинено за
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕТРОВ Феодосiй Павлович, 1885 р. народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Трембачевому,
тесляр к-пу iм. Тельмана. Арештований 26 сiчня
1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 11 лютого 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕТРОВА (Довбня) Анастасiя Григорiвна,
1890 р. народження, с. Павленкове Новопсковського р-ну, українка, неписьменна. Проживала в с.
Трембачеве Новопсковського р-ну, колгоспниця кпу iм. Тельмана. Донецьким обласним судом 21
травня 1938 року засуджена до 6 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.
ПЕТРОВА Марiя Iванiвна, 1908 р. народження, с. Великий Янисоль, Донецька обл., росiянка, освiта середня. Проживала в смт Новоолександ-

рiвка Краснодонського р-ну, вчителька СШ № 30.
Арештована 30 грудня 1937 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 5 січня 1938 року з-під
варти звільнена. 4 лютого 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована
у 1994 роцi.
ПЕТРОВА Федора Дорофiївна, 1914 р. народження, м. Кремiнна, українка, освiта початкова.
Проживала у Кремiннiй, не працювала. 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.
ПЕТРОВИЧ-ПОТОЧИЧ Георгій Матвійович, 1899 р. народження, Югославія, хорват, освіта
початкова. Проживав у м. Луганську, токар з-ду ім.
Жовтневої революції. Комісією НКВС і Парокуратури СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1962 році.
ПЕТРОВИЧ Степан Панасович, 1944 р. народження, с. Дарасино Слуцького р-ну Мiнської
обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта середня. Проживав у
м. Лисичанську, учень 5-го курсу Лисичанського
гiрничого технiкуму. Луганським обласним судом
17 сiчня 1964 року засуджений до 1 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ПЕТРОВСЬКИЙ Вiкентiй Йосипович, 1873
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.
ПЕТРОВСЬКИЙ Вiттовт Iванович, 1922 р.
народження, м. Мiнськ, Бiлорусь, росiянин, освiта
н/середня. Проживав у м. Луганську, учень СШ №
25. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 1-2 жовтня 1939 року засуджений до 15
р. позбавлення волi. 24 серпня 1940 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР мiру покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПЕТРОВСЬКИЙ Данило Спиридонович,
1905 р. народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав
у м. Луганську, сортувальник прокатного цеху з-ду
iм. Жовтневої революцiї. Арештований 28 квiтня
1938 року за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 30 квiтня 1938 року
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕТРОВСЬКИЙ Дмитро Миколайович,
1889 р. народження, м. Одеса, українець, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, начальник військово-господарського постачання 162 полку внутрішньої охорони НКВС. Військовим трибуналом
прикордонної і внутрішньої охорони УРСР 27-29
грудня 1937 року засуджений до 15 р. позбавлення
волі. 23 червня 1939 року Військовою колегією
Верховного суду СРСР міру покарання знижено до
6 р. Реабілітований у 1965 році.
ПЕТРОВСЬКИЙ-САМОГАЛЬСЬКИЙ
Iван Олександрович, 1889 р. народження, с.
Iванкiвцi Сатанiвського р-ну Кам'янець-Подiльської
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м. Шульгинка Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний партизан". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
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СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПЕТРОВСЬКИЙ Iван Петрович, 1895 р. народження, м. Бахмач Бахмацького р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта середня. Проживав у смт
Родакове Слов'яносербського р-ну, начальник 13-ї
дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ПЕТРОВСЬКИЙ Йосип Iванович, 1917 р.
народження, с. Бiлогородка Iзяславського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, тесляр к-пу "Червона нива". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
24 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕТРОВСЬКИЙ Кароль (Король) Казимирович, 1904 р. народження, с. Бабчинцi Чернiгiвського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова.
Проживав у м. Ровеньки, врубмашинiст шахти № 7.
Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 30 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПЕТРОВСЬКИЙ Олександр Григорович,
1915 р. народження, с. Бобринець Бобринецького рну Кiровоградської обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м. Красний Луч, викладач техстанцiї рудоремонтного з-ду. Репресований двiчi. Донецьким обласним судом 27-29 червня 1936 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Постановою
Особливої наради при МДБ СРСР вiд 3 жовтня
1951 року висланий за межi України. Реабiлiтований в обох справах у 1959 роцi.
ПЕТРОВСЬКИЙ Олександр Iванович, 1890
р. народження, смт Станично-Луганське, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Станично-Луганському, вантажник зал.ст. Кiндрашiвська. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 22 червня 1938
року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕТРОВСЬКИЙ Олександр Миколайович,
1880 р. народження, м. Кострома Ярославської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища.
Проживав у м. Луганську, завiдуючий мiською ветлiкарнею. Репресований двiчi. Арештований 26 грудня 1930 року за звинуваченням у приналежностi
до контрреволюцiйної органiзацiї. 1 серпня 1931
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 10
вересня 1938 року "трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11
вересня 1938 року. Реабiлiтований вiдповiдно у
1994 i 1960 роках.
ПЕТРОВСЬКИЙ-МОСЯКОВ Федір Григорович, 1897 р. народження, с. Корсун Єнакіївського р-ну Донецької обл., єврей, освіта н/середня.
Проживав у м. Алчевську, заступник директора металургійного з-ду. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 11 жовтня 1939 року засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1956 році.
ПЕТРОПАВЛОВСЬКИЙ Микола Вiталiйович, 1895 р. народження, м. Полтава, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, боєць
пожежної команди шахти "Американка". Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 19 лютого 1930

року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПЕТРОСОВ Сергiй Михайлович, 1900 р.
народження, Iран, вiрмен, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, завiдуючий павiльйоном
змiшторгу. Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 9 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕТРОЧУК (ПЕТРАЧУК) Гнат Омелянович, 1884 р. народження, Польща, бiлорус, освiта
початкова. Проживав у смт Родакове, телеграфiст
мiського вiддiлку зв'язку. Лiнiйним судом Північно-Донецької залiзницi 29 листопада 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
ПЕТРОЧУК Микола Гнатович, 1903 р. народження, Польща, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, експедитор тресту "Доннархарч". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПЕТРУНЕНКО Йосип Федотович, 1892 р.
народження, с. Невське Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Невському,
продавець магазину сiльпо. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕТРУНIН Кузьма Леонтiйович, 1899 р.
народження, с. Плотина Станично-Луганського рну, 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.
ПЕТРУНОВСЬКИЙ Михайло Кузьмич,
1906 р. народження, с. Троїцьке Попаснянського рну, українець, неписьменний. Проживав у Троїцькому, ремонтний робiтник зал.ст. Попасна. Арештований 24 липня 1945 року за звинуваченням у
зрадi Батькiвщини. 27 серпня 1945 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1945 роцi.
ПЕТРУСЕВИЧ Iван Iванович, 1878 р. народження, с. Суходолля Ошмянського р-ну Вiтебської
обл., Бiлорусь, поляк, освiта початкова. Проживав у
м. Брянка, тесляр-скляр шахти № 16. Арештований
19 лютого 1938 року за звинуваченням у шпигунствi. 28 лютого 1938 року з-пiд варти звiльнений
пiд пiдписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ПЕТРУСЕНКО-СКУРИДIНА Ганна Василiвна, 1923 р. народження, кол.х. Сиротин Борiвської селищної Ради Попаснянського р-ну, українка,
освiта середня. Проживала за мiсцем народження,
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом 3 гвардiйської армiї 6 червня 1943 року засуджена до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1993 роцi.
ПЕТРУСЕНКО Дорофiй Якович, 1871 р. народження, с. Новоолександрiвка Троїцького р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 24
лютого 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14 травня 1930 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1930 роцi.
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ПЕТРУСЕНКО Iван Iванович, 1882 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.
ПЕТРУСЕНКО Любов Дмитрiвна, 1879 р.
народження, с. Красна Талiвка Станично-Луганського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в
Краснiй Талiвцi, домогосподарка. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 3 листопада 1932 року вислана за межi України умовно.
Реабiлiтована у 1989 роцi.
ПЕТРУСЕНКО Максим Iванович, 1909 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.
ПЕТРУСЕНКО Митрофан Гнатович, 1910
р. народження, с. Криворожжя Мiллеровського рну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у с. Кримське
Слов'яносербського р-ну, не працював. Арештований 13 березня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 серпня 1941 року справу
припинено за непiдсуднiстю звинувачуваного. 9 вересня 1941 року направлений на примусове лiкування до психлiкарнi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПЕТРУСЬОВ Григорiй Юхимович, 1887 р.
народження, м. Кiровськ, українець, освiта початкова. Проживав у Кiровську, робiтник Петро-Донецького рудника. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
19 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕТРУХIН Костянтин Гнатович, 1898 р.
народження, с. Патрiарша Задонського 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.
ПЕТРУХIН Олексiй Дмитрович, 1916 р. народження, м. Москва, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької
обл. 17 квiтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПЕТРУШОВ Андрiй Тимофiйович, 1901 р.
народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Новоспасiвка Бiловодського р-ну, робiтник конезаводу
№ 87 iм. Петровського. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 серпня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 23 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕТРУШОВА Євдокiя Тимофiївна, 1908 р.
народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну,
українка, освiта початкова. Без певного мiсця проживання i занять. Судовою колегiєю у кримiнальних справах Луганського обласного суду 13 липня
1954 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.

ПЕТРУЩЕНКО Калiстрат Гарасимович,
1896 р. народження, м. Сватове, українець, освiта
початкова. Проживав у Сватовому, робiтник зал.ст.
Сватове. Арештований 13 сiчня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, що в ходi
слiдства не було доведено. 23 жовтня 1938 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕТУХОВ Григорiй Петрович, 1897 р. народження, с. Арапiвка Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав в Арапiвцi, колгоспник
к-пу iм. Ворошилова. Арештований 20 квiтня 1943
року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 30 березня 1944 року
справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПЕТУХОВ Тимофiй Iванович, 1893 р. народження, кол.х. Степова Слобода, Сватiвський р-н,
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.
ПЕТУШКОВ Анатолiй Павлович, 1911 р.
народження, Польща, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Попасна, майстер склозаводу. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 сiчня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 лютого
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕТЧЕНКО Олександр Михайлович, 1898
р. народження, с. Леськине Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Леськиному, кочегар шахти № 6. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 21 лютого 1944 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПЕТЬКОВ Дмитро Петрович, 1911 р. народження, с. Полтава Радченського р-ну Воронезької
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у с. Сабiвка Слов'яносербського рну, боєць пожежної команди. Донецьким вiддiлом
Вiйськового трибуналу військ прикордонної i внутрiшньої охорони УРСР 27 листопада 1936 року засуджений до 1 р. 6 м-цiв позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПЕТЯК Iван Йосипович, 1887 р. народження, Польща, поляк, неписьменний. Проживав у с.
Дякове Антрацитiвського р-ну, возій-приватник.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПЕХОВКIН Василь Степанович, 1896 р. народження, м. Краснодон, росiянин, освiта початкова. Проживав у Краснодонi, слюсар шахти № 1-бiс.
Арештований 12 грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, що в ходi слiдства не
було доведено. 18 грудня 1932 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1932
роцi.
ПЕХОВКIН Дмитро Григорович, 1910 р.
народження, ст-ця Каменська, Краснодарський
край, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, кочегар шахти №
4. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 липня
1935 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
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ПЕХОВКIН Iван Стефанович, 1898 р. народження, м. Краснодон, росiянин, освiта початкова.
Проживав у Краснодонi, бурильник шахти № 5.
Арештований 2 сiчня 1933 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї, що в ходi слiдства не було
доведено. 23 сiчня 1933 року справу припинено, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕХТА Пилип Антонович, 1902 р. народження, с. Базалiя Базалiйського р-ну Вiнницької
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу iм.
Будьонного. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
16 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПЕХТЕРЕВ Василь Оксенович, 1924 р. народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Фащiвцi, робiтник шахти № 1. Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту 10 березня 1942 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕХТЕРЕВ Денис Микитович, 1905 р. народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 40 окремого батальйону 11 окремої залiзничної бригади. Вiйськовим трибуналом залiзничних вiйськ Волховського фронту 14 червня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПЕХТЕРЕВ Лук'ян Микитович, 1878 р. народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у Фащiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 1 грудня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПЕЧЕГIНА Марiя Федорiвна, 1903 р. народження, с. Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в Бахмутiвцi, робiтниця радгоспу "Правда". 23 червня 1942 року
арештована за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У липнi 1942 року справу припинено за смертю пiдслiдної. Реабiлiтована у 1995 роцi.
ПЕЧЕНЕГА Василь Данилович, 1901 р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Мiусинську, тесляр шахти № 160. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 28 вересня 1938 року.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕЧЕНЕГА Данило Матвiйович, 1864 р.
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради, українець, неписьменний. Проживав у Мiусинську, сторож шахти № 3. Арештований 26 грудня
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб
країни, де пізніше не виявлений. 1 липня 1948 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЕЧЕНЕГА Пантелiй Данилович, 1897
(1898) р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Мiусинську, сторож Штерiвської ДРЕС. Репресований двiчi. Арештований 7 грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 грудня
1932 року справу припинено за недоведенiстю протиправних дiй. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй

обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i
1960 роках.
ПЕЧЕНЕЗЬКИЙ Олександр Васильович,
1904 р. народження, с. Штормове Новоайдарського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав:
Снiжнянський р-н Донецької обл., завгосп Байрацького лiсництва. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 6 травня 1942 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993
роцi.
ПЕЧЕНЕЗЬКИЙ Петро Наумович, 1894 р.
народження, с. Мар'євка Мiллеровського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Антрацитi, слюсар транспортного цеху тресту "Боковоантрацит". "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПЕЧЕНЕЗЬКИЙ Тимофiй Давидович, 1891
р. народження, м. Куп'янськ Куп’янського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Кремiнна, бригадир обласної школи бджолярiв. Донецьким обласним судом 9 вересня 1939
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПЕЧЕРСЬКИЙ Єгор Кирилович, 1877 р.
народження, с. Троїцьке Таганрозького р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, землекоп шахти № 16-бiс. Судовою "трійкою" при Колегії ДПУ УРСР вiд 14 лютого 1934 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЕЧИНСЬКИЙ Iван Iванович, 1881 р. народження, Вейделевський р-н Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у будинку 3-го виконробського пункту залiзничної
магiстралi
Москва-Донбас,
тесляр.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 серпня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1964 роцi.
ПЕШ Михайло Андрiйович, 1880 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, вахтер коксохiмiчного з-ду.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЄНКIН Iван Михайлович, 1920 р. народження, м. Алчевськ, росiянин, освiта початкова.
Проживав у Алчевську, не працював. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 19-20 липня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. 4 жовтня 1947 року Верховним судом СРСР
мiру покарання знижено до 3 р. Реабiлiтований у
1991 роцi.
ПЄЧНИКОВ Георгiй Олександрович, 1888
р. народження, Московська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, швець артiлi iм. Шаумяна. Репресований
двiчi. Луганським обласним судом 18 листопада
1940 року засуджений до 7 р. позбавлення волi.
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового
округу 13 липня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 серпня 1941 року. Реабiлiтований в обох справах у 1993 роцi.
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ПЄШИКОВ Гаврило Павлович, 1887 р. народження, с. Глибоке, Центральна Чорноземна обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м. Антрацитi, гiрничий iнженер шахти №
8-9. Народним судом кол. Краснолуцького р-ну 29
червня 1933 року засуджений до 6 м-цiв примусових робiт. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ПЄШКIН Антон Степанович, 1888 р. народження, Липецький р-н Воронезької обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, неписьменний. Проживав у
смт Щотове Антрацитiвської мiськради, робiтник
шахти № 30. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Донецької обл. 13 липня 1941 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 21 серпня 1941 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПИВОВАРЕНКО Iван Iванович, 1904 р. народження, смт Маркiвка, українець, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у
Маркiвцi, директор маслосирозаводу. Арештований
19 листопада 1941 року за звинуваченням у поширеннi антирадянських чуток, що в ходi слiдства не
було доведено. 8 сiчня 1942 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ПИВОВАРОВ Зiновiй Денисович, 1899 р.
народження, с. Кам'янка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, возiй вугiлля шахти
№ 7-8. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1961 роцi.
ПИВОВАРОВ Iван Дем'янович, 1925 р. народження, с. Олександрiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Олександрiвцi, не працював. Арештований 12 лютого
1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам, що в ходi слiдства не було доведено. 13 вересня 1943 року справу припинено, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПИВОВАРОВ Кузьма Прохорович, 1907 р.
народження, с. Гончарiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Пiдлiсне
Попаснянського р-ну, об'їждчик радгоспу "Мирна
долина". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 24
сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 1 лютого 1933 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПИВОВАРОВ Лука Юхимович, 1892 р. народження, с. Смолянинове Новоайдарського р-ну,
українець, освiта середня. Проживав у м. Луганську, секретар Артемiвського райкому партiї.
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового
округу 5 квiтня 1939 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 26 вересня 1939 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ПИВОВАРОВ Наум Михайлович, 1912 р.
народження, м. Гомель, Бiлорусь, єврей, освiта середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 320 полку
вiйськ НКВС, до призову проживав у м. Луганську.
Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської
обл. 11 червня 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПИВОВАРОВ Олександр Iванович, 1915 р.
народження, с. Боброве Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав: Товарковський

р-н Тульської обл., Росiйська Федерацiя, робiтник
рудника "Товарково". Вiйськовим трибуналом 237
стрiлецької дивiзiї 17 грудня 1942 року засуджений
до розстрiлу. Вiйськовим трибуналом Воронезького
фронту 31 грудня 1942 року розстрiл замiнено 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПИВОВАРОВ Петро Якович, 1906 р. народження, м. Первомайськ, українець, освiта середня.
Вiйськовослужбовець, рядовий 231 запасного
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 39 армiї 9 грудня 1942 року засуджений до 5 р. позбавленння волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПИВОВАРОВ Полiкарп Федорович, 1887 р.
народження, смт Маркiвка, українець, освiта початкова. Проживав у Маркiвцi, селянин-одноосiбник.
Репресований двiчi. Постановою Особливої наради
при Колегiї ОДПУ вiд 15 грудня 1929 року висланий на 3 р. за межi України. Арештований 30 квiтня
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 червня 1933 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований в обох справах у
1995 роцi.
ПИВОВАРОВ Тихiн Костянтинович, 1875
р. народження, с. Єфремово-Степановка Тарасовського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник 3-го виробничого вiддiлу з-ду № 60.
Арештований 17 лютого 1933 року за звинуваченням у шкiдництвi. 8 квiтня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПИВОВАРОВА Анна Якiвна, 1910 р. народження, х. Куриловка, Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в смт Калiнiнський Свердловської мiськради, робiтниця радгоспу iм. Калiнiна.
Вiйськовим трибуналом 15 окремої залiзничної
бригади 24 квiтня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ПИВОВАРЧИК Пилип Георгiйович, 1898 р.
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, бригадир по ремонту колiї з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 23 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПИГИДА Петро Євтихiйович, 1918 р. народження, с. Любомирка Новоукраїнського р-ну Одеської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Перевальську, машинiст врубмашини шахти iм.
Сталiна. Арештований 10 серпня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї i шкiдництвi,
що в ходi слiдства не було доведено. 3 сiчня 1939
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПИЖЕНКО (ПИЖЕНКОВ) Трохим Маркіянович (Мартинович), 1897 р. народження, с. Попiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодоні, рахiвник техбази
тресту "Краснодонвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ПИЖУРIН Iван Семенович, 1900 р. народження, с. Рогнедольське Рославльського р-ну Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Алчевську, не працював.
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Був притягнутий до вiдповiдальностi за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 24-25 березня 1944 року виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. Реабiлiтований у 1944 роцi.
ПИЗIН Єгор Кiндратович, 1904 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, вулканiзаторник Краснолуцької автоколони. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 12 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПИЗЮНОВ Гнат Никифорович, 1884 р. народження, смт Грушове Краснолуцької мiськради,
українець, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у с. Катеринiвка Попаснянського р-ну, парторг к-пу iм. Молотова. Арештований
22 грудня 1941 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПИКОВЕЦЬ Ганна Панасiвна, 1919 р. народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, перукар перукарнi № 1. Арештована 25 серпня 1945
року за звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами, що в ходi слiдства не було доведено. 30 травня 1946 року справу припинено, з-пiд
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПИКОВКIН Степан Олександрович, 1904
р. народження, х. Нiколаєв, Морозовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Краснодонi, крiпильник
шахти № 3. Арештований 22 лютого 1938 року за
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 4 лютого 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПИЛИПЕНКО Валентин Павлович, 1910 р.
народження, м. Алчевськ, українець, освiта вища.
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Батумi,
Грузiя, вiйськовий iнженер. Вiйськовим трибуналом Чорноморського флоту 28 червня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1993 роцi.
ПИЛИПЕНКО Василь Григорович, 1905 р.
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, вибiйник шахти № 1-2. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1960 роцi.
ПИЛИПЕНКО (ФІЛІПЕНКО) Георгiй Федорович, 1908 р. народження, Польща, українець,
освiта середня. Проживав у м. Луганську, iнспектор
мiськфiнвiддiлу. Комісією НКВС і Прокуратури
СРСР 19 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПИЛИПЕНКО Iван Дмитрович, 1892 р. народження, с. Селичiвка Баришiвського р-ну Київської обл., українець, освiта вища. Проживав у м. Луганську, юрист мiської колегiї адвокатiв. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПИЛИПЕНКО Iван Захарович, 1886 р. народження, м. Новогеоргiївськ Полтавської обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луган-

ську, столяр техпрофшколи. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 13 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. 30 грудня
1941 року Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПИЛИПЕНКО Iгор Федорович, 1904 р. народження, Польща, українець, освiта н/середня.
Проживав у м. Луганську, старший iнспектор
мiськфiнвiддiлу. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 19 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПИЛИПЕНКО Митрофан Харитонович,
1909 р. народження, с. Маринiвка Старобiльського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Лисичанську, вибiйник шахти iм. Войкова.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПИЛИПЕНКО Михайло Пимонович, 1907
р. народження, с. Загребайловка Богучарського рну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б).
Проживав у смт Володарськ Свердловської
мiськради, десятник шахти iм. Володарського.
Спецколегiєю Донецького обласного суду 26 квiтня
1937 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПИЛИПЕНКО Петро Григорович, 1897 р.
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новiй Астраханi, колгоспник к-пу iм. Ленiна. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПИЛИПЕНКО Роман Васильович, 1881 р.
народження, с. Оленiвка Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Оленiвцi,
без певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1957 роцi.
ПИЛИПЕНКО Роман Васильович, 1885 р.
народження, с. Оленiвка Перевальського р-ну,
українець. Проживав у м. Красний Луч, бухгалтер
шахти № 7-8. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПИЛИПЕНКО Стефан Iванович, 1904 р. народження, с. Штормове Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Штормовому, бригадир рембригади вiддiлку № 5 залiзничної магiстралi Москва-Донбас. Лiнiйним судом Московсько-Донецької залiзницi 24 липня 1938 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1978 роцi.
ПИЛИПЧЕНКО Надiя Володимирiвна,
1895 р. народження, с. Верхньокам'янка Попаснянського р-ну, українка, освiта середня. Проживала в
м. Лисичанську, домогосподарка. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР 24 грудня
1930 року вислана за межi України. Реабiлiтована у
1989 роцi.
ПИЛИПЧУК Микола Семенович, 1923 р.
народження, м. Первомайськ, українець, освiта
н/середня. Проживав у м. Уральську Уральської
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обл., Росiйська Федерацiя, курсант Ворошиловградської вiйськової авiашколи. Арештований 3 сiчня
1942 року за звинуваченням у пiдбурюваннi курсантiв на вiдмовлення вiд приймання їжi. 17 лютого
1942 року справу припинено за вiдсутнiстю складу
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПИЛИПЧУК Олександр Андрiйович, 1891
р. народження, с. Добрянка Вiльшанського р-ну
Одеської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, скляр млинкомбiнату № 7.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 27 липня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПИЛИПЧУК (ЗЕЛІНСЬКИЙ) Степан Тимофiйович, 1911 р. народження, м. Iзяслав Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт
Бiловодську, кучер на будiвництвi селищної школи.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 1 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПИЛКА Франц Казимирович, 1903 р. народження, м. Хелм, Польща, поляк, освiта початкова.
Проживав у м. Попасна, майстер-склодув Попаснянського склозаводу. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 14 грудня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПИЛЬТЕНКО Михайло Олександрович,
1897 р. народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Новiй
Астраханi,
конюх
райздороввiддiлу.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПИЛЬТЕНКО Мусiй Гнатович, 1894 р. народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новiй Астраханi, колгоспник к-пу "Правда". 26 червня 1942
року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПИЛЮГIН Антон Григорович, 1904 р. народження, с. Комишне Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Комишному, селянин-одноосiбник. Постановою Судової
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 28 лютого 1931
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ПИЛЮГIН Iван Григорович, 1900 р. народження, с. Благовiщенка Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Благовiщенцi, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 28 лютого 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПИЛЮГIН Iван Iванович, 1909 р. народження, с. Нижнiй Халчан Фатезького р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. Проживав
у м. Луганську, електромеханiк мiськелектромережi. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19
сiчня 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПИЛЮГІН Олександр Іпатович, 1921 р. народження, с. Колесниківка Станично-Луганського
р-ну, росіянин, освіта початкова. Військовослужбо-

вець, рядовий 150 пересувної армійської хлібопекарні. Військовим трибуналом 13 армії 29 грудня
1941 року засуджений до розстрілу. Вирок виконано 4 січня 1942 року. Реабілітований у 1998 році.
ПИЛЮГІН Олексій Єгорович, 1912 р. народження, х. Камишино, Станично-Луганський р-н,
росіянин, освіта початкова. Проживав за місцем народження, робітник артілі. Арештований 17 грудня
1930 року за звинуваченням у приналежності до
контрреволюційної організації. 5 січня 1931 року зпід варти звільнений під підписку про невиїзд. 28
лютого 1931 року справу припинено, підписку анульовано. Реабілітований у 1931 році.
ПИЛЮГІН Федір Григорович, 1907 р. народження, х. Камишино, Станично-Луганський р-н,
росіянин, освіта початкова. Проживав за місцем народження, селянин-одноосібник. Арештований 17
грудня 1930 року за звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації. 8 січня 1931
року з-під варти звільнений під підписку про невиїзд. 28 лютого 1931 року справу припинено, підписку анульовано. Реабілітований у 1931 році.
ПИЛЯВСЬКИЙ Петро Сакович, 1909 р. народження, с. Виноград Лисянського р-ну Київської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, майстер новопаровозного цеху з-ду iм.
Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 9 сiчня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПИЛЯЄВ Петро Васильович, 1897 р. народження, с. Гришине Постишевського р-ну Днiпропетровської обл., росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, бухгалтер матерiального
вiддiлу зал.ст. Попасна. Арештований 10 червня
1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 грудня 1938 року виправданий Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Реабiлiтований
у 1938 роцi.
ПИЛЯШЕНКО Аврам Миколайович, 1905
р. народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Сабiвка Слов'яносербського р-ну, робiтник вагонного депо
зал.ст. Родакове. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 29 серпня 1949 року засуджений до 8
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПИМЕНОВ Олександр Iванович, 1895 р.
народження, х. Чилеков, Октябрський р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськради, вантажник шахти № 33-37.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
ПИМЧЕНКО Iван Iванович, 1903 р. народження, Новоніколаєвка, Ростовська обл., Росiйська
Федерацiя, українець, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у смт Новопсков, секретар райкому партiї. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 2 листопада 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ПИНДИК Антон Iванович, 1909 р. народження, с. Зелена Волочиського р-ну Вiнницької
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Курячiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Країна
Рад". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 груд-
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ня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПИНДИЧ Олександра Тимофiївна, 1902 р.
народження, м. Пирятин Пирятинського р-ну Полтавської обл., українка, освiта вища. Проживала в
смт Мiлове, вчителька селищної середньої школи.
Луганським обласним судом 21 грудня 1947 року
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1990 роцi.
ПИНТУС Андрiй Андрiйович, 1898 р. народження, с. Запаро-Мар'ївка Олександрiвського р-ну
Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, крiпильник шахти iм. Сталiна. Арештований 19 червня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй пропагандi. 18 серпня
1938 року справу припинено за вiдсутнiстю складу
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1938 роцi.
ПИНТЯ Василь Семенович, 1904 р. народження, с. Малинiвка Новоодеського р-ну Одеської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Брянка, вибiйник шахти № 21 "Брянка". "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ПИНТЯ Григорiй Семенович, 1916 р. народження, с. Малинiвка Новоодеського р-ну Одеської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Брянка, слюсар шахти № 21. "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ПИПА Євдокiя Якiвна, 1918 р. народження,
с. Капустине Шполянського р-ну Київської обл.,
росiянка, освiта середня. Проживала в с. Весела Гора Слов'яносербського р-ну, зоотехнiк сiльської
зооветдiльницi. Арештована 17 червня 1943 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 серпня
1943 року справу припинено за вiдсутнiстю складу
злочину, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994
роцi.
ПИПЕНКО Гарасим Трохимович, 1890 р.
народження, с. Ворошилове Попаснянського р-ну
(згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), українець, неписьменний. Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу iм. 13-рiччя Жовтня. Арештований 9 сiчня 1942 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 19 березня 1942
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПИРIЖОК Дмитро Сергiйович, 1886 р. народження, с. Плоске Савранського р-ну Одеської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
Фрунзе Слов'яносербського р-ну, робiтник зал.ст.
Сентянiвка. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПИРОГ Людвiг Йосипович, 1905 р. народження, с. Гречана Проскурiвського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Лантратiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм.
Кiрова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПИРОГОВА Олександра Олександрiвна,
1920 р. народження, с. Губарiвка Нехворощансько-

го р-ну Полтавської обл., українка, освiта середня.
Проживала в м. Луганську, табельниця будконтори
комбiнату "Ворошиловградвугiлля". Луганським
обласним судом 5 сiчня 1948 року засуджена до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1975 роцi.
ПИСАНЕЦЬ Петро Петрович, 1907 р. народження, с. Андрiївка Покровського р-ну Запорiзької
обл., українець, освiта середня. Проживав: кол.
Краснолуцький р-н, електромонтер шахти iм. Акулова. Репресований двiчi. "Трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 24 лютого 1934 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi. 21 листопада 1937 року Судовою
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований відповідно у 1959 і
1956 роках.
ПИСАНИЙ Тихiн Тарасович, 1907 р. народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, українець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий
166 полку. Вiйськовим трибуналом 63 стрiлецької
дивiзi 23 лютого 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПИСАРЕВ Iван Гнатович, 1888 р. народження, Щигровський р-н Курської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Алчевську, робiтник з-ду iм. Ворошилова.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПИСАРЕВСЬКИЙ Iван Павлович, 1865 р.
народження, смт Новоолександрiвка Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Новоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 3 березня 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 березня 1930 року з-пiд варти звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1930 роцi.
ПИСАРЕВСЬКИЙ Микола Васильович,
1911 р. народження, смт Великокам'янка Ровенькiвської мiськради, росiянин, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, перебував на лiкуваннi пiсля
поранення у госпiталi № 1411 м. Тамбова, Росiйська Федерацiя. Вiйськовим трибуналом Тамбовського гарнiзону 26 червня 1943 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПИСАРЕВСЬКИЙ Олексiй Васильович,
1882 р. народження, смт Великокам'янка Ровенькiвської мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав у Великокам'янцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР
вiд 12 березня 1930 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПИСАРЕВСЬКИЙ Панас Савич, 1883 р. народження, с. Браїлiв, Вiнницька обл., українець,
освiта вища. Проживав у м. Луганську, викладач
Луганської медшколи. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 19 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПИСАРЕНКО Василь Iванович, 1897 р. народження, с. Федорiвка Карлiвського р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Олександрiвську Артемівської райради м. Луганська, не працював. Вiйськовим трибуналом Уральського вiйськового округу, Росiйська Федерацiя, 27
жовтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
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ПИСАРЕНКО Мотрона Денисiвна, 1916 р.
народження, с. Заводянка Бiлокуракинського р-ну,
українка, освiта вища. Проживала в Заводянцi,
шкiльна вчителька. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 6 сiчня 1945 року засуджена до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ПИСАРЕНКО Овсiй Петрович, 1884 р. народження, с. Заводянка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Заводянцi,
селянин-одноосiбник. Арештований 17 квiтня 1932
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї,
що в ходi слiдства не було доведено. 5 серпня 1932
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПИСАРЕНКО Полiкарп Леонтiйович, 1899
р. народження, с. Рудове Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Рудовому,
селянин-одноосiбник. Арештований 26 березня
1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 грудня 1931 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.
ПИСАРЕНКО Семен Мусiйович, 1889 р. народження, с. Лелюхiвка Новосанжарського р-ну
Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, тесляр будцеху тресту
"Донбасантрацит". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПИСЕВ Родiон Олександрович, 1892 р. народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, городник радгоспу "Переможець". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
29 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПИСЕНКО Марiя Йосипiвна, 1924 р. народження, м. Сердобськ Пензенської обл., Росiйська
Федерацiя, українка, освiта н/середня. Проживала в
м. Луганську, не працювала. Арештована 5 квiтня
1943 року за звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької розвiдки. 17 листопада 1943 року
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, зпiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1943 роцi.
ПИСКАРЬОВ Iван Дем'янович, 1883 р. народження, Лутугинський р-н, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник лiжкової фабрики артiлi "Бiльшовик". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 7 вересня 1943
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПИСКЛОВ Василь Iванович, 1893 р. народження, с. Будище Суджанського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Щотове Антрацитiвської
мiськради, майстер лiсокультур служби колiї
Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 30 липня 1943
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПИСКОВА Олександра Iванiвна, 1923 р.
народження, с. Межирiч Лебединського р-ну Сумської обл., українка, освiта середня. Проживала в м.
Стахановi, не працювала. Арештована 14 травня
1942 року за звинуваченням у зв'язках з агентурою
нiмецької розвiдки. Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 1994 роцi.

ПИСКОВИЙ Iван Iванович, 1908 р. народження, с. Межирiч Лебединського р-ну Сумської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Стахановi, наваловiдбiйник шахти № 6 "Максимiвська". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПИСКОВСЬКИЙ Карпо Володимирович,
1889 р. народження, с. Барвінкове Барвінківського
р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Попасна, вiдповiдальний виконавець
вагоноремонтного з-ду. Арештований 25 липня
1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 травня 1939 року виправданий Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Реабiлiтований у
1939 роцi.
ПИСКУН Данило Лаврентiйович, 1901 р.
народження, с. Андрiївка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в Андрiївцi, селянин-одноосiбник. Арештований 2 травня 1931 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 липня 1931 року справу припинено. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПИСКУН Лаврентiй Романович, 1879 р. народження, с. Андрiївка Бердянського р-ну Запорізької обл., українець. Проживав у с. Новоандрiївка
Бiлокуракинського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР
вiд 2 квiтня 1930 року висланий на 5 р. за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПИСКУНОВ Антон Петрович, 1889 р. народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, сторож гуртожитку школи ФЗН
хiмзаводу № 1. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПИСКУНОВ Дем'ян Ананiйович, 1903 р.
народження, смт Городище Перевальського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Городищi,
колгоспник к-пу "Прапор працi". Луганським обласним судом 17 липня 1941 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПИСКУНОВ Iван Микитович, 1890 р. народження, с. Плотина Станично-Луганського р-ну, росiянин, неписьменний. 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.
ПИСКУНОВ Iван Михайлович, 1895 р. народження, смт Станично-Луганське, росiянин, освiта початкова. Проживав у Станично-Луганському,
котельник Луганського з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ПИСКУНОВ Купрiян Петрович, 1896 р. народження, Литва, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, слюсар шахти iм. Iллiча. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1956 роцi.
ПИСКУНОВ Олександр Пахомович, 1898
р. народження, Литва, бiлорус, освiта початкова.
Проживав у м. Стахановi, тесляр коксохiмзаводу.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 листопада
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1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1956 роцi.
ПИСКУНОВ Петро Никанорович, 1902 р.
народження, с. Бориловка Болховського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у смт Новодар'ївка Ровенькiвської мiськради, робiтник зал.ст. Дар'ївка. Арештований 14 липня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 16 жовтня 1943 року
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для
притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПИСКУНОВ Порфирiй Микитович, 1903 р.
народження, смт Городище Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Городищi,
завiдуючий магазином. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 16 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 2 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПИСКУНОВА Євдокiя Семенiвна, 1911 р.
народження, с. Верхнiй Мiнченок Станично-Луганського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала
в с. Макарове Станично-Луганського р-ну, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 22 березня 1944 року засуджена до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ПИСКУНОВА Євдокiя Федосiївна, 1905 р.
народження, смт Городище Перевальського р-ну,
росiянка, освiта початкова. Проживала в Городищi,
колгоспниця к-пу "Прапор працi". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 2 серпня
1944 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1955 роцi.
ПИСКУРЕВ Петро Федорович, 1886 р. народження, с. Сонiно Рильського р-ну Курської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Лисичанську, возiй артiлi "Верхтранс". Луганським обласним судом 31 серпня 1940
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПИСМЕНСЬКИЙ Василь Дем'янович, 1891
р. народження, ст-ця Чертковська Морозовського рну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, крiпильник шахти № 1-5-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ПИСМЕНСЬКИЙ Костянтин Дем'янович,
1897 р. народження, ст-ця Чертковська Морозовського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, начальник дiльницi шахти № 1-біс. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПИСОЦЬКА Марiя Панасiвна, 1921 р. народження, м. Петровське Краснолуцької мiськради,
українка, освiта н/вища. Проживала в Петровському, студентка Одеського iнституту кооперативної
торгiвлi. Арештована 25 сiчня 1942 року за звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької розвiдки. 5 квiтня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.
Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПИСОЦЬКИЙ Афон Дементiйович, 1898 р.
народження, с. Орли Лисянського р-ну Київської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Петровське Краснолуцької мiськради, бухгалтер це-

ху № 1 з-ду iм. Петровського. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПИСТОВ Федiр Йосипович, 1875 р. народження, с. Красне Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Красному, селянин-одноосiбник. Арештований 29 березня 1930
року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй агiтацiї. 22 квiтня 1930 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.
ПИСТРИЙ Юхим Дмитрович, 1907 р. народження, кол.с. Павликiвка Краснорiченської сiльради Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 33 полку 14 дивiзiї.
Вiйськовим трибуналом 5 танкової армiї 22 листопада 1942 року засуджений до розстрiлу заочно. 26
сiчня 1943 року Вiйськовою колегiєю Верховного
суду СРСР справу припинено. Реабiлiтований у
1943 роцi.
ПИСТУН Олексiй Михайлович, 1910 р. народження, с. Рудiвка Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у с. Первомайськ Сватiвського р-ну, тесляр зернорадгоспу "Сватiвський".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1962 роцi.
ПИСЬМЕННИЙ Василь Юдович, 1882 р.
народження, с. Олексiївка Бiлокуракинського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав на кол.х. Крутий Яр, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою
при Колегії ДПУ УРСР 23 сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПИСЬМЕННИЙ (ПИСЬМЕННОВ) Гаврило Трохимович, 1902 р. народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта початкова. На час арешту
член ВКП(б). Проживав у м. Рубiжне, помiчник
майстра хiмкомбiнату. Колегiєю ОДПУ 22 жовтня
1933 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПИСЬМЕННИЙ Iван Васильович, 1904 р.
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, без певних
занять. Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР
22 липня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПИСЬМЕННИЙ Iван Юдович, 1886 р. народження, с. Олексiївка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Олексiївцi,
тесляр 10-ї буддiльницi залiзничної магiстралi Москва-Донбас. "Трiйкою" при УНКВС СРСР по Московськiй обл., Росiйська Федерацiя, 11 березня 1938
року засуджений до розстрiлу. Страчений 20 березня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПИСЬМЕННИЙ Iван Якович, 1920 р. народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 10 лютого 1943 року засуджений
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957
роцi.
ПИСЬМЕННИЙ Степан Васильович, 1913
р. народження, с. Олексiївка Бiлокуракинського рну, українець, освiта початкова. Проживав на кол.х.
Крутий Новопсковського р-ну, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР
23 сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
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ПИСЬМЕНСЬКИЙ (ПИСЬМЕННИЙ) Михайло (Михей) Абрамович, 1899 р. народження,
ст-ця Грушевська Аксайського р-ну Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, оператор насосної
установки з-ду iм. Косiора. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПИСЬМЕНСЬКИЙ Орефа Васильович,
1889 р. народження, ст-ця Глубока Каменського рну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у смт Iзварине Краснодонської мiськради, лiсогон шахти № 7. Вiйськовим
трибуналом 18 армiї 30 сiчня 1942 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991
роцi.
ПИСЬМЕНСЬКИЙ Семен Никифорович,
1901 р. народження, с. Дьяконово Тацинського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, завiдуючий гаражем авторемонтного з-ду. Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 березня 1936 року визнаний соцiально небезпечним елементом, засуджений
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ПИСЬМЕНСЬКИЙ Федот Митрофанович,
1889 р. народження, Старобiльський р-н, українець,
освiта початкова. Проживав у с-щi зал.ст. Краснiвка, Волноваський р-н Донецької обл., станцiйний
вантажник. Арештований 7 березня 1933 року за
звинуваченням у тому, що до революцiї служив у
жандармерiї. 20 квiтня 1933 року справу припинено
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПИХОВКIН Iван Степанович, 1898 р. народження, с-ще Верхня Краснянка Краснодонського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Краснодонi, бурильник шахти № 5. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ПИХОВКIН Микола Вiкторович, 1912 р.
народження, Каменський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Новоганнiвка Краснодонського р-ну, шофер к-пу "Свiтанок". Арештований 13 лютого 1943
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким
окупантам. 30 березня 1943 року виправданий
Вiйськовим трибуналом 3 танкової армiї. Реабiлiтований у 1943 роцi.
ПИХОВКIН Микола Сергiйович, 1903 р.
народження, с. Березовка Каменського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Суходiльську Краснодонської мiськради, оглядач вагонiв зал.ст. Краснодон.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1958 роцi.
ПИХОВКIН Степан Олександрович, 1904
р. народження, х. Нiколаєв, Морозовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Краснодонi, крiпильник
шахти № 3. Арештований 22 лютого 1938 року за
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї, що в ходi слiдства не було доведено. 4 лютого 1939 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.

ПИХТЕРЕВ Пилип Iванович, 1905 р. народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, росiянин, освiта н/середня. Проживав у смт Хрустальне
Краснолуцької мiськради, начальник дiльницi шахти № 2. Арештований 5 березня 1939 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї. 11 квiтня 1939 року виправданий
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового
округу. Реабiлiтований у 1939 роцi.
ПИХТЕРЕВ (ПИХТЯРЕВ) Трохим Васильович, 1897 р. народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, чорнороб коопгоспу "Червоний будівельник". Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд
20 березня 1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПИХТИРЕВ Iван Лук'янович, 1911 р. народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 605 стрiлецького полку 132 стрiлецької дивiзiї.
Вiйськовим трибуналом 13 армiї 3 червня 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 8 червня 1942 року. Реабiлiтований у 1981 роцi.
ПИШНИЙ Iван Михайлович, 1881 р. народження, м. Слов'янськ Донецької обл., українець,
освiта початкова. Проживав у м. Попасна, технiк
депо Попасна. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької
залiзницi 29 березня 1936 року засуджений до 4 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПИШНИЙ Петро Гнатович, 1916 р. народження, с. Мар'янiвка Карлiвського р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Свердловську, крiпильник шахти № 14-17. Арештований 22 грудня 1933 року за звинуваченням у причетностi до здiйснення теракту. 2 серпня 1934 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПИЩЕВСЬКИЙ Степан Микитович, 1910
р. народження, с. Котелянка Лозiвського р-ну Кам'янець-Подiльської обл., бiлорус, освiта середня.
Проживав у с. Загiр'я Троїцького р-ну, вчитель
сiльської НСШ. Арештований 20 травня 1938 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, що в
ходi слiдства не було доведено. 14 грудня 1939 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПIВЕНЬ Володимир Миколайович, 1913 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, що в ходi слiдства не було доведено. 5 сiчня 1934 року справу припинено,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.
ПIВЕНЬ-БАТИЩЕВА Клавдiя Георгiївна,
1897 р. народження, Бузулуцький р-н Середньоволзького краю, Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта
середня. Проживала в м. Старобiльську, завiдуюча
дитячим садком. Арештована 12 вересня 1937 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14
сiчня 1938 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1995 роцi.
ПIВЕНЬ Павло Прокопович, 1899 р. народження, х. iм. Льва Толстого, Бобровицький р-н Чернiгiвської обл., українець, освiта середня. Прожи-
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вав у м. Стахановi, шкiльний учитель. Арештований 28 вересня 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 сiчня 1939 року справу припинено за недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПIВЕНЬ Тетяна Гнатiвна, 1913 р. народження, с. Нижньобараникiвка Бiловодського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в м. Стахановi,
не працювала. Постановою Особливої наради при
НКВС СРСР вiд 12 сiчня 1946 року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини
вислана за межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ПIВНЄВ Iван Харитонович, 1911 р. народження, с. Олександропiль Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 22 окремої iнженерної бригади. Арештований 6 лютого 1946 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з агентурою нiмецької розвiдки, що в ходi
слiдства не було доведено. 23 червня 1946 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПIВТОРАПАВЛО Тимофiй Трохимович,
1892 р. народження, с. Новокатеринiвка, Харкiвська
обл., українець. Проживав у смт Грушове Краснолуцької мiськради, прибиральник породи шахти №
152. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений
14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПIДГАЄЦЬКИЙ Володимир Федорович,
1892 р. народження, м. Бiла Церква Київської обл.,
українець, освiта н/середня. Проживав у м. Красний
Луч, завiдуючий магазином Держвидаву України.
Арештований 20 листопада 1930 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї, що в ходi слiдства не було доведено. 2
сiчня 1931 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.
ПІДГАЙКА Іван Денисович, українець.
Проживав у с. Містки, заступник голови правління
артілі "Пролетар". Арештований 28 вересня 1931
року за звинуваченням в антирадянській агітації.
Рішення у справі немає. Реабілітований у 1994 році.
ПIДГАЙКО Вiра Iванiвна, 1902 р. народження, м. Старобiльськ, українка, освiта початкова. Проживала у Старобiльську, домогосподарка.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1944
року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ПIДГАЙНИЙ Семен Iванович, 1875 р. народження, с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, українець,
неписьменний. Проживав у Кабичiвцi, колгоспник
к-пу "Червоний прикордонник". Арештований 19
липня 1931 року за звинуваченням у приналежностi
до контрреволюцiйної групи, що в ходi слiдства не
було доведено. 27 липня 1932 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПIДГIРНА (МАНОЦЬКА) Агафiя Iванiвна,
1916 р. народження, с. Красний Деркул Станично-Луганського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала у Красному Деркулi, колгоспниця к-пу iм.
Кiрова. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 20 травня 1944 року засуджена до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ПIДГIРНА Ганна Логвинiвна, 1916 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, украї-

нка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську,
телефонiстка з-ду iм. Пархоменка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Iркутської обл., Росiйська
Федерацiя, 30 сiчня 1942 року. засуджена до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ПIДГIРНИЙ Iван Гаврилович, 1885 р. народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, збирач утильсировини. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 25 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПIДГIРНИЙ Iван Корнiйович, 1897 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта середня.
Член ВКП(б) у 1919-1938 рр. Проживав у Луганську, директор з-ду № 1 ширвжитку мiсцевпрому.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959
роцi.
ПIДГIРНИЙ Кiндрат Федорович, 1891 р.
народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, кучер Жовтневого райкому партiї. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 29 сiчня 1944 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1991 роцi.
ПIДГIРНИЙ Микола Карпович, 1919 р. народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну,
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець,
командир вiддiлення зв'язку протитанкової батареї
Владивостоцького окремого стрiлецького полку.
Вiйськовим трибуналом Тихоокеанського флоту 26
вересня 1941 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПIДГIРНИЙ Панас Юхимович, 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,
що в ходi слiдства не було доведено. 22 квiтня 1929
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПIДГIРНИЙ Степан Петрович, 1876 р. народження, с. Красна Талiвка Станично-Луганського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Краснiй Талiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 29 березня 1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПIДГIРНИЙ Федiр Якимович, 1870 р. народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у м. Рубiжне,
сторож тресту "Водоканалбуд". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 25 вересня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ПIДГIРНИЙ Юхим Гнатович, 1883 р. народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну,
освiта початкова. Проживав у Краснорiченському,
селянин-одноосiбник. Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 14 квiтня 1931 року висланий
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПIДГIРНИЙ Якiв Омелянович, 1892 р. народження, с. Бєлогорка Єфремово-Степановського
р-ну Ростовської обл., Росiйська
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у
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м. Луганську, охоронник тресту "Головм'ясомолзбут". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 15 листопада 1941 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 році.
ПIДГУРСЬКИЙ Федiр Архипович, 1889
(1880) р. народження, с. Гарячкiвка Крижопiльського р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, стрiлочник зал.ст.
Криндачiвка. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
24 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПIДДУБКІНА Раїса Дмитрiвна, 1915 р. народження, м. Сватове, українка, освiта початкова.
Проживала у Сватовому, прибиральниця пересильного пункту. Народним судом Сватiвського р-ну 14
лютого 1934 року засуджена до 1 р. примусових
робiт умовно. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПIДДУБНА Євгенiя Степанiвна, 1907 р. народження, смт Бiлокуракине, українка, освiта середня. Проживала в с. Бунчукiвка Бiлокуракинського
р-ну, майстер швейної майстернi. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 28 липня
1943 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ПIДДУБНА Олена Тимофiївна, 1918 р. народження, с-ще рудника "Червоний Жовтень" Орджонiкiдзевського р-ну Донецької обл., українка,
освiта середня. Проживала в с. Рудове Бiлокуракинського р-ну, шкільна вчителька. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 8 квiтня 1944 року як соцiально небезпечний елемент вислана за
межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ПIДДУБНИЙ Iван Миколайович, 1882 р.
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при
Колегії ДПУ УРСР вiд 12 квiтня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПIДДУБНИЙ Кирило Микитович, 1893 р.
народження, с. Муратове Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 229 окремого залiзнично-будiвельного батальйону. Вiйськовим трибуналом 3 армiї 11 жовтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПIДДУБНИЙ Олександр Костянтинович,
1926 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Проживав у Лисичанську, учень середньої школи. Арештований 9 квiтня 1942 року за
звинуваченням у пособництвi нiмецькiй агентурi.
19 квiтня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПIДДУБНЯК Мусiй Дмитрович, 1910 р. народження, с. Росоша Теплицького р-ну Вiнницької
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Ровеньки, електрослюсар шахти № 2-3. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПIДКУЙКО Гнат Юхимович, 1894 р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта н/середня. Проживав за мiсцем народження, майстер Пiдгорiвської МТС. Луганським

обласним судом 27 травня 1946 року засуджений до
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПIДКУЙКО Дмитро Микитович, 1892 р. народження, смт Верхнiй Нагольчик Антрацитiвської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Верхньому Нагольчику, селянин-одноосiбник. Судовою "трійкою" при Колегії ДПУ УРСР вiд 3
квiтня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПIДКУЙКО Iван Миронович, 1882 р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Краснй
Луч, комiрник рудоремонтного з-ду. Арештований
6 вересня 1937 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 18 сiчня
1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПIДКУЙКО Iван Семенович, 1906 р. народження, смт Верхнiй Нагольчик Антрацитiвської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Верхньому Нагольчику, слюсар шахти № 2-3.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 28 липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПIДКУЙКО (ПОДКУЙКО) Павло Сергiйович, 1895 р. народження, с. Пiдкуйчанськ Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Пiдкуйчанську, колгоспник к-пу "Прожектор". Репресований двiчi. Постановою Особливої наради при
Колегiї ДПУ УРСР від 7 травня 1931 року висланий
на 3 р. за межi України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1961 роках.
ПIДКУЙКО Семен Петрович, 1871 р. народження, смт Верхнiй Нагольчик Антрацитiвської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Верхньому Нагольчику, селянин-одноосiбник.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПIДКУЙКО Сергiй Микитович, 1908 р. народження, смт Верхнiй Нагольчик Антрацитiвської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
с. Карпове-Крiпенське Свердловської мiськради, не
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 13 червня 1943 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПIДЛIСНИЙ Андрiй Селiверстович, 1886 р.
народження, с. Пшеничники Канiвського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Попасна, майстер служби водопостачання зал.ст.
Попасна. Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ПIДЛIСНИЙ Антон Гаврилович, 1899 р.
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у Боровеньках,
селянин-одноосiбник. Арештований 4 вересня 1931
року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї, що в ходi слiдства не було доведено. 9 листопада 1931 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931
роцi.
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ПIДЛIСНИЙ Iван Iванович, 1917 р. народження, кол.с. Катеринiвка Райгородської сiльради
Сватiвського р-ну, українець, освiта середня.
Вiйськовослужбовець, сержант 651 гiрно-стрiлецького полку 96 стрiлецької дивiзiї. Арештований 25
квiтня 1942 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 12 червня 1942 року з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1997 роцi.
ПIДЛIСНИЙ Федiр Григорович, 1889 р. народження, м. Херсон, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Краснодонi, касир-рахiвник шахти
Харкiвського турбогенераторного з-ду. Луганським
обласним судом 18 липня 1941 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.
ПIДМОГИЛЬНИЙ Леонтiй Денисович (Панас Леонтiйович), 1880 р. народження, с. Грушеваха Петрiвського р-ну Харкiвської обл., українець,
освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, груповод грабарiв 8-го будбюро залiзничної магiстралi
Москва-Донбас. Особливою нарадою при Колегiї
ДПУ УРСР 31 березня 1933 року засуджений до 3
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПIДМОГИЛЬНИЙ Марко Панасович (Леонтійович), 1901 р. народження, с. Грушеваха Петрiвського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта
початкова. Проживав у м. Ровеньки, грабар 5-ї
дiльницi 8-го будбюро залiзничної магiстралi Москва-Донбас. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ
УРСР 31 березня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПIДОПРИГОРА Якiв Федорович, 1905 р.
народження, с. Красне Обухiвського р-ну Київської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Петровське Краснолуцької мiськради, помiчник кочегара цеху № 8 з-ду № 59. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958
роцi.
ПIДПУЗЬКО Василь Євстронович, 1898 р.
народження, с. Городище Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Городищi, колгоспник к-пу iм. Будьонного. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПIДРIЗ Федiр Семенович, 1895 р. народження, с. Миколаївка Мелiтопольського р-ну Запорiзької обл., українець, освiта початкова. Проживав у
кол.с. Новомиколаївка Рудiвської сiльради Сватiвського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17
лютого 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПIДРОЙКО (ПІДРАЙКО) Полiкарп Федорович, 1883 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 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПIДРОЙКО Семен Iллiч, 1904 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав в Олексiївцi, селянин-одноосiбник. Арештований 17 листопада 1929 року
за звинуваченням у здiйсненнi теракту. 15 сiчня
1930 року виправданий Старобiльським окружним
судом. Реабiлiтований у 1930 роцi.

ПIДРОЙКО Юхим Андрiйович, 1882 р. народження, с. Колядiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Сабiвка
Слов'яносербського р-ну, колгоспник к-пу "Перемога працi". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПIДТИННИЙ Василь Абрамович, 1890 р.
народження, с. П'ятигорiвка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у П'ятигорiвцi, вибiйник шахти к-пу "2-а п'ятирiчка". Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 28 грудня 1937 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПIКАЛОВ Василь Калитович, 1879 р. народження, с. Нижньоольшанське Должанського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську Перевальського р-ну, конюх шахти № 10 iм. Артема.
Арештований 27 листопада 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi
немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПIКАЛОВ Iван Андрiянович, 1893 р. народження, с. Нижньоольшанське Должанського р-ну
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Петровське Краснолуцької мiськради, вибiйник шахти № 12.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 3 серпня 1944 року засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПIКАЛОВ Олександр Григорович, 1918 р.
народження, с. Озеро Тимського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької
мiськради, студент медтехнiкуму. Донецьким обласним судом 4 сiчня 1937 року засуджений до 4 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПIКIНЕР Кiндрат Васильович, 1878 р. народження, Вiнницька обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, майстер коксохiмiчного з-ду. Арештований 1 грудня 1930 року за звинуваченням у шкiдництвi на виробництвi. 1 липня
1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1996 роцi.
ПIКОВЕЦЬ Павло Олексiйович, 1869
(1879) р. народження, с. Миролюбiвка Богодухiвського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Розсипне Троїцького р-ну, колгоспник к-пу ім. Шмідта. Луганським обласним судом 23 жовтня 1946 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПIКУЛЬНИЦЬКИЙ Iван Степанович, 1899
р. народження, м. Iзяслав Вiнницької обл., поляк,
освiта початкова. Проживав у с. Морозiвка Мiловського р-ну, колгоспник к-пу "Комунар". Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 листопада 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПIЛАЦ Адольф Йосипович, 1895 р. народження, м. Грива, Латвiя, латиш, освiта початкова.
Проживав у м. Алчевську, слюсар зал.ст. Алчевськ.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 24 лютого
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
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ПIЛЕЦЬКИЙ Олександр Юхимович, 1888
р. народження, с. Залiсне Слонiмського р-ну Гродненської обл., Бiлорусь, поляк, освiта початкова.
Проживав у м. Алчевську, кочегар з-ду iм. Косiора.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 3 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1962 роцi.
ПIЛЕЦЬКИЙ Степан Йосипович, 1906 р.
народження, с. Гришкiвцi Бердичiвського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у м. Алчевську, робiтник транспортного цеху з-ду
iм. Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПIНЧУК Демид Юхимович, 1893 р. народження, с. Петрушi Рiпкинського р-ну Чернiгiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав на
кол.х. Бесiдiвка Татарiвської сiльради Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу "Паркомуна". 28 червня
1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по
охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990
роцi.
ПIНЧУК Микита Родiонович, 1904 р. народження, с. Новомихайлiвка Лозiвського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав
у м. Петровське Краснолуцької мiськради, нормувальник з-ду iм. Петровського. Донецьким обласним
судом 28 квiтня 1937 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ПIНЯЄВА Анна Сергiївна, 1902 р. народження, м. Красний Сулiн Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Брянка, домогосподарка. Арештована 4
липня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом була
етапована углиб країни. 11 червня 1948 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПIПЕР Йосип Августович, 1902 р. народження, к.№ 5 Люксембурзького р-ну Донецької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Верхньотузлове Свердловської мiськради, голова к-пу
"Роте Фане". Донецьким обласним судом 29 сiчня
1939 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1964 роцi.
ПIПЕС Вiллi Мошкович, 1919 р. народження, м. Болехiв Станiславської обл., єврей, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник шахти iм. ОДПУ. Луганським обласним судом 22 лютого 1941 року засуджений до 4 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПIСКЛОВ (ПЕСКЛОВ) Тихiн Михайлович,
1893 р. народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова.
Проживав у смт Бокове-Платове Антрацитiвської
мiськради, землекоп Бокiвського райшляхвiддiлу.
Репресований двічі. Арештований 8 серпня 1932
року за звинуваченням в антирадянській діяльності.
8 жовтня 1932 року справу припинено, з-під варти
звільнений. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 квiтня 1933 року висланий
за межi України. Реабiлiтований відповідно у 1932 і
1989 роках.
ПIСКУН Василь Степанович, 1929 р. народження, с. Наугольне Сватiвського р-ну, українець,

освiта н/середня. Проживав у Наугольному, тракторист к-пу "Пролетар". Луганським обласним судом
2 грудня 1958 року засуджений до 4 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПIТКОВСЬКИЙ Еммануїл Вiкторович,
1910 р. народження, с. Кринички Амвросiївського
р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Софiївський Краснолуцької мiськради,
коваль шахти № 21. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 15 лютого 1938 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ПІТЬКОВ Павло Силович, 1910 р. народження, с. Гнилуша Будьонновського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Лисичанську, столяр
вiддiлу капiтального будiвництва склозаводу "Пролетар". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПIЧКУР Дмитро Михайлович, 1905 р. народження, с. Вербки Павлоградського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Крiпенський Антрацитiвської мiськради,
вантажник шахти № 23. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ПIЧУГIН Вiктор Федотович, 1897 р. народження, с. Знам'янка Знам'янського р-ну Миколаївської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Красний Луч, бухгалтер об’єднання "Доненерго". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1957 роцi.
ПIЧУГIНА Клара Павлiвна, 1925 р. народження, с. Богатир Великоянисольського р-ну Донецької обл., росiянка, освiта н/середня. Проживала
в смт Маркiвка, учениця середньої школи. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 10
серпня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1966 роцi.
ПIШИЙ (ПЄШИЙ) Захар Васильович, 1868
р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, селянин-одноосiбник. Арештований 2 грудня 1932 року
за звинуваченням в антирадянській агітації. 22
квiтня 1933 року справу припинено, з-під варти звільнений. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЙОНТКЕВИЧ Михайло Якович, 1897 р.
народження, Київська обл., поляк, освiта початкова.
Проживав у м. Старобiльську, бухгалтер райконтори мiжрайторгу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 7 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1968 роцi.
ПЙОНТКОВСЬКИЙ Владислав Григорович, 1906 р. народження, с. Андрушки Попiльнянського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова.
Член ВКП(б) у 1932-1938 рр. Проживав у м. Луганську, iнструктор Климiвського райкому партiї.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
ПЙОНТКОВСЬКИЙ Iван Кайтанович,
1893 р. народження, с. Зубарi Iзяславського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Шелестiвка Мiловського р-ну, конюх к-пу iм.
Котовського. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
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25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЙОНТКОВСЬКИЙ Юлiан Петрович,
1902 р. народження, с. Бiлогорiвка Iзяславського рну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у кол.с. Попiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу iм. XII партз'їзду. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЙОТРКОВСЬКИЙ Леон Юзефович, 1898
р. народження, Польща, поляк, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, рахiвник бази "Головриба". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 січня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
ПЙОТРОВСЬКА Єлизавета Адамiвна, 1889
р. народження, м. Вітебськ, Бiлорусь, єврейка, освiта вища. Проживала в м. Рубiжне, завiдуюча бiблiотекою фiлiї Науково-дослiдного iнституту органiчних напiвпродуктiв i барвникiв. Постановою Колегiї ОДПУ вiд 22 жовтня 1933 року вислана за межi
України. Реабiлiтована у 1959 роцi.
ПЙОТРОВСЬКИЙ Генрiх Антонович, 1885
р. народження, м. Варшава, Польща, поляк, освiта
вища. Проживав у м. Рубiжне, завiдуючий вiддiлом
кадрiв Рубiжанського хiмзаводу. Судовою "трійкою" при Колегiї ДПУ УРСР 11 квiтня 1931 року
засуджений до розстрiлу. Страчений 16 травня 1931
року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЛАВАН Микола Iванович, 1936 р. народження, с. Погреби Малодiвицького р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта середня. Проживав у м.
Луганську, тесляр управлiння "Луганськпромводоканал". Луганським обласним судом 24 липня 1959
року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПЛАКСА Iван Павлович, 1881 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.
ПЛАКСIН Андрiй Михайлович, 1908 р. народження, Добруський р-н Гомельської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 11 вересня 1945 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПЛАКСIНА Варвара Iларiонiвна, 1906 р.
народження, смт Ломуватка Брянкiвської мiськради, українка, неписьменна. Проживала в м. Алмазна
Стахановської мiськради, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 24
червня 1945 року засуджена до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ПЛАТ Карл Михайлович, 1892 р. народження, с. Видумка Пулинського р-ну Київської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Сватове,
колгоспник к-пу "Хвиля революцiї". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЛАТО Емiль Емiльович, 1906 р. народження, с. Топорище Пулинського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Тернiвка Маркiвського р-ну, коваль к-пу "Червоний бо-

йовик". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЛАТОНЕНКО Анастасiя Василiвна, 1899
р. народження, Польща, українка, освiта початкова.
Проживала в м. Луганську, робiтниця з-ду iм. Артема. Особливою нарадою при НКВС СРСР 14 лютого 1938 року засуджена до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтована у 1956 роцi.
ПЛАТОНОВ Арсентiй Петрович, 1899 р. народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, коваль Новобiлянської МТС. "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЛАТОНОВ Василь Степанович, 1888 р.
народження, м. Каменськ Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, завiдуючий кiнним двором шахти № 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
23 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ПЛАТОНОВ Iван Дмитрович, 1873 р. народження, с. Липовське Клєтського р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, кучер шахти №
14. Арештований 26 сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11 лютого 1933 року
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЛАТОНОВ Iван Iванович, 1901 р. народження, х. Липовський, Перелазовський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, кучер шахти "Краснолуцька".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПЛАТОНОВ Климентiй Степанович, 1863
р. народження, с. Прудки, Воронезька обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Миколаївка Бiлокуракинського р-ну, селянин-одноосiбник. Арештований 23 лютого 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2
квiтня 1930 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.
ПЛАТОНОВ Михайло Iванович, 1877 р. народження, м. Каменськ Ростовської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта н/вища. Проживав у м.
Свердловську, шкiльний учитель. Арештований 24
квiтня 1938 року за звинуваченням у приналежностi
до диверсiйно-повстанської органiзацiї. Постановою УНКВС по Донецькiй обл. вiд 21 липня 1938
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПЛАТОНОВ Петро Степанович, 1881 р. народження, с. Прудки, Воронезька обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
с. Соснiвка Новопсковського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї
ДПУ УРСР вiд 2 квiтня 1930 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЛАТОНОВА Ольга Iванiвна, 1898 р. народження, к. Розенфельд Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмкеня, неписьменна. Проживала в смт
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Iванiвка Антрацитiвського р-ну, робiтниця радгоспу "Iванiвський". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 28 сiчня 1947 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ПЛАУДЕ Микола Давидович, 1896 р. народження, м. Рига, Латвiя, латиш, освiта початкова.
Проживав у м. Артемiвську Перевальського р-ну,
бухгалтер шахти № 10 iм. Артема. Комiсiєю НКВС
i Прокуратури СРСР 9 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 28 лютого 1938
року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЛАХОВ Борис Трохимович, 1902 р. народження, с. Куракiнське Няндомського р-ну Архангельської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Рубiжне, агент вiддiлу
постачання хiмкомбiнату. Репресований двiчi. Арештований 21 сiчня 1944 року за звинуваченням у
пособництвi нiмецьким окупантам. 17 червня 1944
року виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 1 березня 1948 року Луганським обласним судом засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1944 i 1993
роках.
ПЛАХОТIН Iван Євграфович, 1902 р. народження, с. Красне Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
бригадир трамвайного парку. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ПЛАХОТIН Михайло Гаврилович, 1895 р.
народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, бухгалтер контори "Заготзерно". Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 22 листопада
1932 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЛАХОТIН Олександр Кирилович, 1874 р.
народження, с. Красне Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Красному, 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.
ПЛАХОТIН Олексiй Кирилович, 1884 р. народження, с. Першозванiвка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, сторож трамвайного депо. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 20 вересня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПЛАХОТНЮК Агафiя Трохимiвна, 1919 р.
народження, с. Вахнiвка Липовецького р-ну Вiнницької обл., українка, освiта початкова. Проживала в
смт Щотове Антрацитiвської мiськради, пропускальниця шахти № 30. Арештована 24 грудня 1941
року за звинуваченням у порушеннi режиму проживання у прифронтовiй смузi. 8 липня 1942 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПЛАХОТЯ Дмитро Васильович, 1919 р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну,
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець.
Вiйськовим трибуналом Червонопрапорного Балтiйського флоту 4 листопада 1939 року засуджений
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993
роцi.

ПЛАХОТЯ Семен Гаврилович, 1898 р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну,
українець,
освiта
початкова.
Проживав
у
Пiдгорiвцi, колгоспник к-пу iм. Ленiна. Арештований 23 квiтня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 7 липня 1945 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЛАХУТIН Кирило Iванович, 1891 (1899)
р. народження, с. Медвежанка Свердловської
мiськради, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий окремого саперного батальйону 280 стрiлецької дивiзiї. Репресований двiчi.
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.
8 травня 1947 року Луганським обласним судом засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1997 i 1992 роках.
ПЛАЩЕВСЬКИЙ Петро Миколайович,
1885 р. народження, м. Воронеж, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Свердловську, майстер
Центральних механiчних майстерень тресту "Свердловбудбюро-Довжанка". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 11 березня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЛЕСЕЦЬКИЙ Вiктор Федорович, 1923 р.
народження, с. Орiхівка Лутугинського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Чорнухине
Перевальського р-ну, прохiдник шахти № 21. Луганським обласним судом 15 сiчня 1958 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1996 роцi.
ПЛЕСКАНОВСЬКИЙ Федiр Терентiйович,
1900 р. народження, с. Таращанка, Херсонська обл.,
українець, освiта середня. Проживав у м. Луганську, механiк цегельного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЛЕСКАНОВСЬКИЙ Федiр Юхимович,
1897 р. народження, Херсонська губернiя, українець, освiта н/середня. Проживав у м. Старобiльську, фотограф-приватник. Постановою Особливої
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 24 лютого 1930
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПЛЕСКАЧ Микола Романович, 1883 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, що в
ходi слiдства не було доведено. 31 серпня 1931 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.
ПЛЕСКАЧОВ Василь Максимович, 1889 р.
народження, с. Кудинiвка, Донецька обл., росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, робiтник шахти "Дельта" № 2. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЛЕТЕНЕНКО Семен Артемович, 1885 р.
народження, м. Чигирин Київської обл., українець,
освiта середня. Проживав у с. Верхня Покровка
Старобiльського
р-ну,
сiльський
учитель.
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"Трiйкою" УНКВС по Донецькій обл. 13 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1966 роцi.
ПЛЕТНЕР Генрiх Фрiдрiхович, 1892 р. народження, с. Штормове Новоайдарського р-ну,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Трудове
Новоайдарського р-ну, голова сiльради. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 31 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ПЛЕТНЕР Готфрiд (Еммануїл) Фрiдрiхович, 1882 р. народження, Нова Колонiя № 8 Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Трудове Новоайдарського
р-ну, сторож сiльвиконкому. Луганським обласним
судом 24 липня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПЛЕТНЕР Еммануїл Фрiдрiхович, 1900 р.
народження, с. Трудове Новоайдарського р-ну,
нiмець, освiта початкова. Проживав у Трудовому,
завiдуючий магазином сiльпо. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 22 вересня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960
роцi.
ПЛЕТНЕР Йоганн Фрiдрiхович, 1885 р. народження, с. Кузнецiвка, Днiпропетровська 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.
ПЛЕТНЕР Мартин Фрiдрiхович, 1888 р. народження, Олександрiвський р-н Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Трудове Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу
"Роте Фане". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
7 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЛЕТНЕР Микола Фрiдрiхович, 1902 р. народження, с. Трудове Новоайдарського р-ну,
нiмець. Проживав у Трудовому, колгоспник к-пу
"Роте Октобер". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЛЕТНЕР Теодор Фрiдрiхович, 1904 р. народження, с. Трудове Новоайдарського р-ну,
нiмець, освiта початкова. Проживав у Трудовому,
їздовий к-пу "Роте Фане". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 21 листопада 1942 року засуджений до
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЛЕТНЬОВ Василь Степанович, 1883 р.
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, стрiлочник Штердресу. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 10 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЛЕТНЬОВ Василь Фатейович, 1883 р. народження, с. Скакiно Брасовського р-ну Брянської
губернiї, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Алчевську, тарифiкатор з-ду iм. Ворошилова. Арештований 9 травня 1933 року за звинуваченням у
контрреволюцiйнiй дiяльностi. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 17 сiчня 1934 року мiрою покарання визначено строк попереднього ув'язнення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПЛЕТНЬОВ Григорiй Матвiйович, 1915 р.
народження, с. Усланка Обоянського р-ну Курської

обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Новобiла Новопсковського рну, колгоспник к-пу iм. Молотова. 8 червня 1942
року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПЛЕХНЕВИЧ Володимир Тимофiйович,
1922 р. народження, с. Кутьки Бешенковицького рну Вiтебської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта н/середня. Проживав у м. Свердловську, студент Хрустальненського медтехнiкуму. Вiйськовим трибуналом
Харкiвського вiйськового округу 26 грудня 1937
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 5 березня 1938 року Військовою колегією Верховного суду СРСР міру покарання знижено до 8 р. 12 грудня
1946 року Особливою нарадою при МДБ СРСР висланий на поселення. Реабiлiтований у 1971 роцi.
ПЛЄШАКОВ Василь Петрович, 1917 р. народження, м. Єлець Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м.
Рубiжне, студент Рубiжанського хiмiко-технологiчного iнституту. Донецьким обласним судом 14-15
березня 1936 року засуджений до 6 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПЛЄШАКОВ Василь Тихонович, 1906 р.
народження, с. Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, росiянин, освіта початкова. Проживав у м.
Луганську, робiтник з-ду № 60. Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР по Донецькiй обл. 27 сiчня
1931 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЛЄШАКОВ Вiктор Васильович, 1920 р.
народження, м. Краснодон, росiянин, освiта середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 76 окремого батальйону зв'язку 14 будiвельного корпусу. Арештований 13 жовтня 1940 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 лютого 1941 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.
ПЛЄШАКОВ Григорiй Iванович, 1889 р.
народження, х. Плєшаков, Шахтинський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у смт Талове Краснодонського р-ну, вибiйник шахти № 7-10. "Трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Страчений 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПЛЄШАКОВ Iван Федосiйович, 1913 р. народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, росiянин.Проживав у Теплому, 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.
ПЛЄШАКОВ Iван Фотiйович, 1888 р. народження, с. Велика Осиновка Нижньочирського р-ну
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. Проживав у м. Красний Луч,
конюх мiськкомунгоспу. Арештований 14 грудня
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 грудня 1933 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЛЄШАКОВ Максим Устинович,* 1901 р.
народження, х. Суворовський, Нижньочирський р-н
Волгоградської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Свердловсь-
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ку, старший сержант армійських майстерень військової частини 1125. Військовим трибуналом 18 армії 1 липня 1942 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1991 році.
ПЛЄШАКОВ Михайло Дмитрович, 1897 р.
народження, х. Дубовой, Каменський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, робiтник тресту "Краснодонвугiлля". Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 6 грудня 1945 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПЛЄШАКОВ Орефа Iванович, 1891 р. народження, х. Гормиловський, Вердньодонськой р-н
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, сторож
з-ду iм. Ворошилова. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 квiтня 1933 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПЛЄШАКОВ Семен Iванович, 1914 р. народження, с. Нижня Вiльхова Станично-Луганського
р-ну, росiянин, освiта середня. Вiйськовослужбовець, санiнструктор 61 стрiлецького полку 13
стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 2 сiчня 1942 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 13 сiчня 1942 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПЛЄШАКОВА Ганна Андрiївна, 1920 р. народження, смт Маркiвка, українка. Проживала в с.
Нижня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, колгоспниця к-пу "Донбас". 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.
ПЛЄШИНГЕР Дмитро Густавович, 1896 р.
народження, Польща, чех, освiта початкова. На час
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Попасна, майстер-склодув з-ду "Червоний скляр". Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1941 роцi.
ПЛИГАЧ Iван Федорович, 1917 р. народження, с. Орлiвець Петрiвського р-ну Київської
обл., українець, освiта н/вища. Проживав у м. Луганську, студент 4 курсу Луганського педагогiчного iнституту. Луганським обласним судом 7 липня
1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПЛIНЕЛIС Iван Устинович, 1894 р. народження, м. Барановичi Брестської обл., Бiлорусь,
литовець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, завiдуючий продуктовим магазином. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 лютого 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958
роцi.
ПЛIТКО Йосип Панасович, 1888 р. народження, с. Морозiвка, Верхньоднiпровський р-н
Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник м'ясокомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПЛОСКОНIС Михайло Якович, 1901 р. народження, с. Курячiвка Старобiльського р-ну, укра-

їнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 910 батальйону аеродромного обслуговування. Вiйськовим трибуналом 5 корпусу вiйськ Протиповiтряної оборони 4 серпня 1945 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1964 роцi.
ПЛОТИЦИН Петро Якович, 1894 р. народження, с. Сосновка Сосновського р-ну Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Лотикове Слов'яносербського р-ну, вибiйник шахти iм. Лотикова. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 30
квiтня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПЛОТКIН Федiр Оникiйович, 1875 р. народження, с. Гарасимiвка Станично-Луганського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у Гарасимiвцi,
селянин-одноосiбник. Арештований 20 лютого
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 квiтня 1930 року справу припинено за недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1930 роцi.
ПЛОТНИКОВ Василь Миколайович, 1924
р. народження, с. П'ятка Чуднiвського р-ну Житомирської обл., українець, освiта початкова. Проживав у кол.с. Зоря Бiлогорiвської селищної Ради Попаснянського р-ну, колгоспник к-пу iм. К. Маркса.
Вiйськовим трибуналом 28 району авiацiйного базування 31 березня 1942 року засуджений до розстрiлу. 4 квiтня 1942 року Вiйськовим трибуналом
Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПЛОТНИКОВ Григорiй Iванович, 1898 р.
народження, м. Каменськ Каменського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у с. Куряче Свердловської
мiськради, десятник шахти № 5. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПЛОТНИКОВ Дмитро Харитонович, 1902
р. народження, с. Верхньошевирiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта н/середня. Проживав у
Верхньошевирiвцi, тесляр залiзничної магiстралi
Москва-Донбас. Донецьким обласним судом 4 лютого 1935 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПЛОТНИКОВ Дорофiй Степанович, 1888 р.
народження, м. Кремiнна, українець, неписьменний. Проживав у Кремiннiй, конюх райспоживспiлки. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЛОТНИКОВ Євген Мусiйович, 1906 р. народження, с. Новоселiвка Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 1031 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 280 стрiлецької дивiзiї 18 липня 1942 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЛОТНИКОВ Iван Артамонович (Артемович), 1900 р. народження, с. Верхньошевирiвка
Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Краснодонi, експедитор хлiбозаводу
"Доннархарчу". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 9 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
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Вирок виконано 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПЛОТНИКОВ Микола Iллiч, 1869 р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Проживав у кол.с. Лашинiвка Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 12 березня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЛОТНИКОВ Михайло Матвiйович, 1892
р. народження, м. Краснодон, росiянин, освiта початкова. Проживав у Краснодонi, кучер мiської контори "Птахоторгу". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 грудня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЛОТНИКОВ Михайло Микитович, 1886
р. народження, м. Задонськ Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, заготiвельник чорних маталiв
Алчевської контори "Вторчормету". Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї
18 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 15 сiчня 1942 року. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ПЛОТНИКОВ Павло Сергiйович, 1874 р.
народження, с. Волоконовка Кантемировського рну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у смт Бiлолуцьк
Новопсковського
р-ну,
селянин-одноосiбник.
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 15 березня 1930
року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЛОТНИКОВ Семен Анастасович, 1888 р.
народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Караяшнику, покрiвельник-кустар. Постановою "трiйки"
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 жовтня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПЛОТНИКОВ Семен Галактiонович, 1886
р. народження, х. Михайловський, Каменський р-н
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, служитель релiгiйного культу. Арештований 22 сiчня
1948 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 лютого 1948 року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЛОТНИКОВ Тимофiй Андрiйович, 1882
р. народження, с. Верхньошевирiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
Верхньошевирiвцi, ветфельдшер. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 16 лютого 1930 року
засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПЛОТНИКОВА Клавдiя Миколаївна, 1911
р. народження, м. Луганськ, росiянка, освiта початкова. Проживала в Луганську, швачка-надомниця.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 7 жовтня
1945 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ПЛОТНИКОВА Марiя Дорофiївна, 1918 р.
народження, м. Кремiнна, українка, освiта початкова. Проживала у Кремiннiй, домогосподарка.
Вiйськовим трибуналом 78 стрiлецької дивiзiї 25
березня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.

ПЛОХИХ Гарасим Пилипович, 1893 р. народження, с. Студенок Iвнянського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник шахти iм. Крупської. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПЛОХИХ Лiдiя Iванiвна, 1921 р. народження, м. Первомайськ, українка, освiта середня. Проживала в м. Ростовi-на-Дону, Росiйська Федерацiя,
робiтниця вiддiлу робiтничого постачання з-ду "Ромашка". Вiйськовим трибуналом вiйськ Луганського гарнiзону 21-22 березня 1945 року засуджена до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1957 роцi.
ПЛУГАТАРЕНКО Анастасiя Iванiвна, 1886
р. народження, м. Алчевськ, українка, освiта початкова. Проживала в Алчевську, домогосподарка.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 25-30 листопада 1944 року засуджена до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ПЛУГАТАРЕНКО Катерина Андрiївна,
1923 р. народження, м. Алчевськ, українка, освiта
н/середня. Працiвниця 212 польового госпiталю.
Вiйськовим трибуналом Тбiлiського гарнiзону, Грузинська РСР, 10 вересня 1942 року засуджена до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ПЛУГАТАРЕНКО Федiр Єпiфанович, 1915
р. народження, м. Алчевськ, українець, освiта середня. Проживав в Алчевську, художник коксохiмзаводу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 23 червня 1945 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПЛУЖНИК Iван Кузьмич, 1902 р. народження, с. Микiльське Мiловського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у с. Зоринiвка Мiловського р-ну, рахiвник колгоспу "Дружба". Особливою
нарадою при НКВС СРСР 12 лютого 1944 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
ПЛУЖНИКОВ Iван Iванович, 1861 р. народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, служитель релiгiйного культу. 28 червня
1931 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд – звинувачувався в антирадянськiй агiтацiї. 27 серпня 1931
року справу припинено, пiдписку про невиїзд анульовано. Реабiлiтований у 1931 роцi.
ПЛУЖНИКОВ Михайло Iванович, 1895 р.
народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну,
українець, освiта середня. Проживав у м. Рубiжне,
майстер вимiрювальних приладiв хiмкомбiнату.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1962 роцi.
ПЛУЖНИКОВА Килина Григорiвна, 1917
р. народження, м. Донецьк, росiянка, освiта середня. Проживала в м. Ровеньки, вихователька дитбудинку. Луганським обласним судом 5 квiтня 1946
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 11 грудня 1954 року Верховним судом УРСР мiру покарання знижено до фактично вiдбутого строку. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ПЛУЖНИЧЕНКО Микола Петрович, 1904
р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, столяр в артiлi
"Промбут". Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
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УРСР по Донецькiй обл. 27 сiчня 1931 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПЛУТЕНКО Iван Степанович, 1907 р. народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, курсант Вiнницького вiйськово-пiхотного училища.
Вiйськовим трибуналом 64 армiї 5 сiчня 1943 року
засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПЛЮГ Микола Григорович, вiн же ПЛУГ
Микола Єгорович, 1869 р. народження, Пришибська волость Таврiйської губернiї, нiмець, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, швейцар
гiрничого технiкуму. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 20 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПЛЮКАЛОВ Олексiй Олексiйович, 1906 р.
народження, с. Петрове П'ятихатського р-ну
Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 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 1959 роцi.
ПЛЮТА Михайло Якимович, 1908 р. народження, с. Мархлевка Городоцького р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Сватове, ремонтний робiтник зал.ст. Сватове. Особливою нарадою при НКВС СРСР 27 грудня 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1964 роцi.
ПЛЮХIН Василь Пилипович, 1914 р. народження, с. Новомарковка Кантемировського р-ну
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, робiтник крейдяного кар'єру
Лисичанського з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПЛЮШКIН Iван Iванович, 1888 р. народження, с. Єфремово-Степановка Мiллеровського
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
слюсар з-ду iм. Косiора. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЛЮШКIН Максим Панасович, 1888 р. народження, м. Старобiльськ, українець, освiта початкова. Проживав у Старобiльську, робiтник мiжрайбази облспоживспiлки. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 6 червня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ПЛЮШКIН Юхим Омелянович, 1914 р. народження, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник млинкомбiнату № 7. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЛЯВНЕК Карл Iванович, 1890 р. народження, м. Рига, Латвiя, латиш, освiта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, завiдуючий динамiтним складом шахти № 4-бiс. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 1 лютого 1938 року засуджений до

розстрiлу. Вирок виконано 14 лютого 1938 року.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПЛЯСУЛЯ Василь Єлисейович, 1891 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 з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований
у 1997 роцi.
ПЛЯСУЛЯ Федiр Дмитрович, 1897 р. народження, с. Новомикiльське Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Новомикiльському, мiрошник к-пу iм. Шевченка. Арештований
27 сiчня 1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 листопада 1943 року виправданий Вiйськовим трибуналом Казанського гарнiзону,
Росiйська Федерацiя, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.
ПЛЯСУНКОВ Iван Петрович, 1925 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта н/середня.
Проживав у Луганську, автослюсар авторемзаводу.
Арештований 15 лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам, що в ходi
слiдства не було доведено. 5 серпня 1943 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПЛЯТА (ПЛЯТ) Станiслав Петрович, 1912
р. народження, с. Голоскiв Кам'янець-Подiльська
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м. Зоринську Перевальського р-ну, вибiйник шахти "Никанор". Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 сiчня
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1971 роцi.
ПЛЯШЕЧНИК Петро Тихонович, 1895 р.
народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну,
українець, освiта середня. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Попасна, слюсар вагоноремонтного заводу зал.ст. Попасна. Лiнiйним судом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 16 грудня 1938 року
засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ПЛЯШЕЧНИКОВ Iван Якович, 1884 р. народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi,
сторож парку культури i вiдпочинку. Арештований
30 вересня 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПЛЯШЕЧНИКОВА Анастасiя Тихонiвна,
1891 р. народження, с. Троїцьке Попаснянського рну, українка, освiта початкова. Проживала в м. Попасна, без певного мiсця роботи. Арештована 23
липня 1935 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22-26 вересня 1935 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1935 роцi.
ПНЬОВ Григорiй Семенович, 1878 р. народження, с. Рудiвка Сватiвського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Рудiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 5 квiтня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, що в ходi слiдства
не було доведено. 28 серпня 1932 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1932 роцi.
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ПОБЕРЕЖЕЦЬ Сазон Юхимович, 1884 р.
народження, с. Ємилiвка, Вiнницька обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Луганську, фельдшер з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований
25 жовтня 1941 року за звинуваченням у шпигунствi. 21 липня 1942 року справу припинено за
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1942
роцi.
ПОБIГАЙЛО Олександр Михайлович,
1916 р. народження, м. Красний Луч, українець,
освiта початкова. Проживав у Красному Лучi, токар
рудоремонтного з-ду. Арештований 17 сiчня 1936
року за звинуваченням у створеннi контрреволюцiйної молодiжної органiзацiї. 22 березня 1936 року
справу припинено за вiдсутнiстю доказiв злочинної
дiяльності. Реабiлiтований у 1936 роцi.
ПОБОЖЕНКО Микола Наумович, 1914 р.
народження, м. Краснодон, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець. Арештований 25 травня 1942 року за звинуваченням в антирадянських
висловлюваннях i наклепах. 15 червня 1942 року
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину.
Реабiлiтований у 1942 роцi.
ПОБОЖЕНКО Олексiй Дем'янович, 1917 р.
народження, с. Дубiвка Краснодонського р-ну,
українець, освiта середня. Проживав у м. Ровеньки,
завiдуючий пiдсобним господарством шахти № 5-6.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 4 вересня 1944 року засуджений до 15 р. позбавлення волi. 15 жовтня 1955 року Вiйськовим трибуналом Київського вiйськового округу вирок скасовано, справу припинено, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1955 роцi.
ПОБОКIН Лука Панасович, 1888 р. народження, с. Рудiвка Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у с. Розiвка Сватiвського р-ну, селянин-одноосiбник. 5 березня 1931 року
притягнутий до вiдповiдальностi за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 28 серпня 1931 року справу припинено, оскiльки ранiше Л.П. Побокiн був
розкуркулений i висланий за межi України. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОБОРЧИЙ Георгiй Iванович, 1904 р. народження, м. Лисичанськ, росiянин, освiта вища.
Проживав у м. Стахановi, гiрничий iнженер тресту
"Серговугiлля". Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 17 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 16 сiчня 1939 року Президiєю
Верховної Ради СРСР розстрiл замiнено 20 р. позбавлення волi. 28 серпня 1946 року УМДБ по Луганській обл. вирок скасовано, справу припинено,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1946 роцi.
ПОВАЖНИЙ Юхим Маркович, 1876 р. народження, х. Пузирівка, Богодухівський р-н Харківської обл., українець, освіта початкова. Проживав у
с. Ями Троїцького р-ну, не працював. 7 травня 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 1994 році.
ПОВАЛЯЄВА Валентина Василiвна, 1923
р. народження, с. Мар'євка, Курська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в
м. Стахановi, робiтниця шахти iм. Iллiча. Арештована 25 сiчня 1942 року за звинуваченням у шпи-

гунськiй дiяльностi. 16 квiтня 1942 року справу
припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПОВАРОВ Григорiй Харитонович, 1904 р.
народження, м. Костянтинiвка Донецької обл., росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, завiдуючий цехом склозаводу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 жовтня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960
роцi.
ПОВЕРЗА Рафаїл Владиславович, 1888 р.
народження, м. Варшава, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у с. Кризьке Маркiвського р-ну,
столяр к-пу iм. Постишева. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОВОЖАНОВА Юлiя Юхимiвна, 1905 р.
народження, м. Алчевськ, українка, освiта початкова. Проживала в Алчевську, не працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 2530 жовтня 1944 року засуджена до розстрiлу. Страчена 31 березня 1945 року. Реабiлiтована у 1992
роцi.
ПОГАШЕВ (ПОГАШОВ) Семен Йосипович, 1884 (1895) р. народження, Литва, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську Перевальського р-ну, робiтник шахти № 10 iм. Артема.
Репресований двiчi. Арештований 22 березня 1928
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22
червня 1928 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. 22 грудня 1937 року "трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1928 i 1959 роках.
ПОГОДIН Iван Миронович, 1896 р. народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Софiївський Краснолуцької мiськради, iнструктор-методист Краснолуцького мiськвно. Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 травня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПОГОДIН Iларiон Павлович, 1904 р. народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Червонiй
Полянi, слюсар зал.ст. Карахаш. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 7 лютого 1938 року засуджений
до розстрiлу. Вирок виконано 25 лютого 1938 року.
Реабiлiтований у 1962 роцi.
ПОГОРЄЛОВ Дмитро Платонович, 1895 р.
народження, с. Мiллерово Матвєєво-Курганського
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, землекоп цегельного з-ду. Судовою "трiйкою" при
Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ПОГОРЄЛОВ Iван Васильович, 1912 р. народження, с. Калиновка Атбасарського р-ну Петропавловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта н/середня. Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, головний механiк щебеневого з-ду.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ПОГОРЄЛОВ Лук'ян Iванович, 1883 р. народження, с. Макарове Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Макарово-
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му, робiтник Луганського з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 20 сiчня 1933 року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй дiяльностi. 14 лютого
1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПОГОРЄЛОВ Федiр Петрович, 1888 р. народження, с. Мiллерово Матвєєво-Курганського рну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, водовоз тресту "Донбасантрацит". "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОГОРIЛИЙ (ПОГОРЄЛОВ) Данило Митрофанович, 1888 р. народження, с. Лозне Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Лозному, колгоспник к-пу iм. Ленiна. Репресований двiчi. Донецьким обласним судом 16 червня 1936 року засуджений до 4 р. позбавлення
волi. 12 травня 1943 року арештований за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 15 липня 1943 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у 1968 i 1994 роках.
ПОГОРIЛИЙ Iван Федорович, 1909 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Проживав у Сватовому, помiчник начальника
лiнiйної дiльницi зв'язку. Вiйськовим трибуналом
35 району авiацiйного базування 30 сiчня 1942 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОГОРIЛИЙ (ПОГОРЄЛОВ, КОЛОДIЙ)
Клим Оксентiйович, 1881 (1882) р. народження, с.
Макiївка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Макiївцi, селянин-одноосiбник.
Репресований тричi. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 сiчня 1931 року висланий на 3 р. за межi України. 19 червня 1933 року
арештований за звинуваченням у спробi втечi з
мiсця вислання. 16 липня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у
1989 i 1994 роках.
ПОГОРIЛИЙ Михайло Климович, 1908 р.
народження, с. Макiївка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Макiївцi, конюх млина № 54. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 27 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОГОРIЛИЙ Якiв Митрофанович, 1873 р.
народження, смт Краснорiченське Кремiнського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Краснорiченському, селянин-одноосiбник. Постановою
Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 10
травня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОГОРIЛОВ Андрiй Iванович, 1894 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Куп'янську Куп’янського р-ну Харкiвської обл., комiрник ресторану. Арештований 8
листопада 1937 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. Рiшення у
справi немає. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПОГОРIЛОВ-ПОГОРIЛИЙ Антон Климович, 1907 р. народження, с. Макiївка Кремiнського

р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с-щi
Верхня Краснянка Краснодонського р-ну, прибиральник породи шахти iм. Войкова. Арештований 1
грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, що в ходi слiдства не було доведено. 7 липня 1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОГОРIЛОВ Василь Iванович, 1897 р. народження, м. Ровеньки, українець, освiта середня.
Проживав у м. Антрацитi, завідуючий намотної
центральної механічної майстерні. Судовою "трійкою" при ДПУ УРСР 20 лютого 1934 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1959 роцi.
ПОГОРIЛОВ Василь Iванович, 1920 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, вантажник шахти iм. Войкова. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 13 серпня
1943 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
ПОГОРIЛОВ Леонiд Федорович, 1917 р. народження, м. Сватове, українець, освiта середня.
Проживав у Сватовому, технiк електростанцiї
зал.ст. Сватове. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 9 грудня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ПОГОРIЛОВ Микола Трохимович, 1904 р.
народження, с. Дем'янiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську,
тесляр
Лисичанського
змiшторгу.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1960 роцi.
ПОГОРIЛОВ Михайло Тимофiйович, 1898
р. народження, м. Ровеньки, українець, освiта початкова. Проживав у Ровеньках, електрослюсар
центральної майстернi тресту "Донбасантрацит".
Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 20 лютого 1934 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi. 31 грудня 1937 року Особливою
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1959 i
1958 роках.
ПОГОРIЛОВ Назар Борисович, 1878 р. народження, с. Садки Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Зоринську
Перевальського р-ну, тесляр шахти "Никанор".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПОГОРIЛОВ Павло Сергiйович, 1901 р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, завгосп Старобiльської мiжрайбази Луганської облспоживспiлки. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 26 квiтня 1944 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОГОРIЛОВ Петро Iванович, 1878 р. народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Караяшнику,
селянин-одноосiбник. Арештований 11 березня
1931 року за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 8 жовтня 1931 року
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справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.
ПОГОРIЛОВ Прохор Кузьмич, 1866 р. народження, смт Троїцьке, українець, неписьменний.
Проживав у Троїцькому, селянин-одноосiбник.
Арештований 2 квiтня 1932 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 5 червня 1932 року справу припинено за недоведенiстю протиправних дiй,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОГОРIЛОВ Семен Михайлович, 1882 р.
народження, с. Наугольне Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Наугольному,
колгоспник к-пу "Пролетар". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу Пiвденного фронту 24 березня 1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПОГОРIЛОВ Федiр Михайлович, 1896 р.
народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав у Сватовому, технiк паровозного депо
Сватове. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ПОГОРIЛОВА Анастасiя Власiвна, 1907 р.
народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, українка,
освiта початкова. Проживала в Євсузі, домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 червня 1935 року засуджена до 3 р. позбавлення волi.
Реабiлiтована у 1989 роцi.
ПОГОРIЛОВА Ганна Iванiвна, 1921 р. народження, с. Просянка Куп'янського р-ну Харкiвської обл., українка, освiта початкова. Проживала в
смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, не працювала.
Арештована 14 квiтня 1942 року за звинуваченням
у шпигунствi, що в ходi слiдства не було доведено.
24 травня 1942 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПОГОРIЛОВА Мотрона Гаврилiвна, 1906
р. народження, с. Орiхове Антрацитiвського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, робiтниця шахти №
13. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР
вiд 16 вересня 1944 року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за
межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ПОГОРIЛОВА Надiя Петрiвна, 1927 р. народження, с. Покровське Ямського р-ну Донецької
обл., українка, освiта н/середня. Проживала в с. Переможне Новоайдарського р-ну, робiтниця зернорадгоспу "Новоайдарський". Арештована 7 лютого
1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, що в ходi слiдства не було доведено. 6 серпня
1943 року справу припинено, з-пiд варти звiльнена.
Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПОГОРIЛОВА Олександра Трохимiвна,
1890 р. народження, с. Лозне Бiлокуракинського рну, українка, освiта початкова. Проживала у с. Лозне, не працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 15 грудня 1945 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1992 роцi.
ПОГОС Огли Армінак, 1901 р. народження,
Іран, вірмен, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, чистильник взуття. Особливою нарадою
при Колегії ДПУ УРСР 4 березня 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1994 році.

ПОГОСОВ Микола Хачатурович, 1913 р.
народження, м. Феодосiя, Кримська АРСР, вiрмен,
освiта початкова. Проживав у м. Попасна, вантажник пункту "Заготзерно". Арештований 6 липня
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 серпня 1941 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОГОСОВ Терентiй Миколайович, 1893 р.
народження, м. Єнакiєве Донецької обл., вiрмен,
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, комендант мiського ринку. Арештований 22 листопада
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 грудня 1941 року виправданий Вiйськовим
трибуналом 395 стрiлецької дивiзiї. Реабiлiтований
у 1941 роцi.
ПОГРЕБА Вiктор Павлович, 1926 р. народження, м. Стаханов, українець, освiта початкова.
Проживав у Стахановi, не працював. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 18 листопада 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОГРЕБАК Iван Степанович, 1897 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Проживав у Лисичанську, електрик рудоремзаводу. Луганським обласним судом 29 квiтня 1941
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ПОГРЕБАК Микола Андрiйович, 1916 р.
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 179 окремого
будiвельного батальйону 48 артилерiйської дивiзiї.
Вiйськовим трибуналом 26 стрiлецького корпусу 14
червня 1938 року засуджений до 4 р. позбавлення
волi. 16 серпня 1938 року Військовим трибуналом
Особливої Далекосхідної армії міру покарання зменшено до 3 р. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПОГРЕБАК Михайло Степанович, 1914 р.
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1 кiнно-артилерiйського полку. Вiйськовим трибуналом 1 кiнного корпусу 7 сiчня 1937 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОГРЕБАКОВА Олександра Iсакiвна, 1896
р. народження, м. Стаханов, росiянка, освiта н/середня. Проживала в Стахановi, пiд час окупацiї працювала секретарем-друкаркою в мiськiй управi.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 27 грудня 1944 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1955 роцi.
ПОГРЕБЕНКО Дмитро Денисович, 1908 р.
народження, с. Проїждже Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, не працював. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Українського округу 27 березня 1943
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОГРЕБЕННИЙ Григорiй Миколайович,
1888 р. народження, с. Новострiльцiвка Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Новострiльцiвцi, конюх конезаводу № 60 iм. Дзержинського. Донецьким обласним судом 8 серпня
1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПОГРЕБЕННИЙ Сергiй Миколайович,
1880 р. народження, с. Новострiльцiвка Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
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Новострiльцiвцi, конюх конезаводу № 60 iм. Дзержинського. Донецьким обласним судом 8 серпня
1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПОГРЕБЕННИЙ Тимофiй Йосипович, 1906
р. народження, с. Шелестiвка Мiловського р-ну,
українець, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у с-щi зал.ст. Маньково Пiвденно-Схiдної залiзницi, бригадир колiї. 13 грудня
1941 року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПОГРЕБНИЙ Гнат Панасович, 1896 р. народження, с. Новокиївка Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Великий Лог Краснодонського р-ну, рахiвник шахти
"Полуантрацит". Донецьким обласним судом 4 листопада 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПОГРЕБНИЙ Денис Корнійович, 1907 р.
народження, с. Буди, Київська обл., українець, освіта початкова. Проживав у м. Красний Луч, робітник
шахти №1 "Анненка". Арештований 26 січня 1933
року за звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації. 10 лютого 1933 року
справу припинено за недостатністю матеріалів для
притягнення до суду, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ПОГРЕБНИЧЕНКО Тихiн Сергiйович,
1896 р. народження, с. Грицаївка Бiлокуракинського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у с.
Свiтле Старобiльського р-ну, завгосп зернорадгоспу iм. Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОГРЕБНЯК Вiктор Олександрович, 1903
р. народження, с. Веприк Фастiвського р-ну Київської обл., українець, освiта середня. Проживав в м.
Попасна, начальник штабу протиповiтряної оборони зал.ст. Попасна. Арештований 26 липня 1938 року за звинуваченням у шкiдництвi на транспортi. 27
квiтня 1939 року справу припинено за недоведенiстю, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995
роцi.
ПОГРЕБНЯК Микола Антонович, 1897 р.
народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. Проживав у Луганську, завгосп машинобудiвного технiкуму. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПОГРЕБНЯК Роман Леонтійович, 1912 р.
народження, м. Кіровськ, українець, освіта початкова. Проживав за місцем народження, вантажник кар’єру 122 км. Особливою нарадою при Колегії ДПУ
УРСР 28 квітня 1933 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ПОГРЕБНЯК Сергiй Iванович, 1888 р. народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Бараникiвцi,
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР 20 травня 1930 року засуджений
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПОГРИБАТЬКО Iван Миколайович, 1882
р. народження, с. Рудiвка Сватiвського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Рудiвцi, колгосп-

ник к-пу "1-е Травня". Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 2 квiтня 1930 року засуджений до
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОГРИБАТЬКО Петро Миколайович, 1889
р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, столяр
райпромкомбiнату. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Донецької обл. 11 вересня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1995 роцi.
ПОГРОМСЬКИЙ Олександр Семенович,
1884 р. народження, с. Першозванiвка Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
м. Брянка, машинiст пiдйомної машини шахти № 6.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 17 жовтня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОГУЛЯЄВА Олександра Сергiївна, 1925
р. народження, м. Луганськ, українка, освiта початкова. Проживала в Луганську, вагарка з-ду № 60.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 17 квiтня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ПОДА Iван Гордiйович, 1924 р. народження,
с. Красногригорiвка Троїцького р-ну, українець,
освiта середня. Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, помiчник машинiста з-ду "Сталь".
Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської
обл. 24 сiчня 1952 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1955 роцi.
ПОДАНЄВ Якiв Митрофанович, 1893 р. народження, с. Новопокровське Будьонновського рну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Фащiвка Перевальського р-ну, чорнороб шахти № 3. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ПОДАШЕВ Степан Iванович, 1886 р. народження, ст-ця Новощербиновська Щербиновського
р-ну Краснодарського краю, Росiйська Федерацiя,
вiрмен, освiта вища. Проживав у м. Брянка, ветлiкар мiської бойнi. Арештований 12 лютого 1931 року за звинуваченням у шкiдництвi, що в ходi
слiдства не було доведено. 26 квiтня 1931 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОДБОРСЬКИЙ Валерiан Панасович,
1895 р. народження, смт Бершадь Бершадського рну Вiнницької обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Лисичанську, виконроб з-ду "Донсода".
Арештований 25 жовтня 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, що в ходi слiдства не
було доведено. 27 листопада 1930 року справу припинено,з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПОДВАЛЬНИЙ Вiталiй Веремiйович, 1912
р. народження, смт Слов'яносербськ, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Кашира Московської
обл., Росiйська Федерацiя, майстер 8-го управлiння
тресту "Мосвуглежитлобуд". Постановою Особливої наради при МДБ СРСР вiд 26 листопада 1949
року висланий до Карагандинської обл., Казахська
РСР. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПОДВИГIН Костянтин Васильович, 1888 р.
народження, Землянський р-н Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Про-
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живав у м. Лисичанську, завгосп-комiрник пiдсобного радгоспу з-пу "Донсода". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПОДВИГIН Микола Олексiйович, 1901 р.
народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Трьохiзбенцi, без певних занять. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 5 серпня 1942 року засуджений до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОДГАЄЦЬКИЙ Франц Денисович, 1912 р.
народження, с. Солодирi Пулинського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, робiтник залiзничної магiстралi Москва-Донбас. Донецьким обласним судом 29 серпня 1937 року засуджений до 6
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПОДГАЙСЬКИЙ Йосип Францович, 1905
р. народження, с. Бурякiвка Пулинського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Кризьке Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу iм.
Постишева. Особливою нарадою при НКВС СРСР
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi
ПОДГОРНА Олександра Якiвна, 1924 р. народження, с. Бєлогорка Колушкiнського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта
н/середня. Проживала в м. Луганську, продавець
магазину. Вiйськовим трибуналом 21 армiї 18 травня 1945 року засуджена до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтована у 1993 роцi.
ПОДГОРОДЕЦЬКИЙ Бронiслав Владиславович, 1902 р. народження, с. Стара Гутиська Плужнянського р-ну Вінницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Тецьке Старобiльського рну, колгоспник к-пу iм. Шевченка. Комiсiєю НКВС
i Прокуратури СРСР 1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПОДГОРОДЕЦЬКИЙ Віктор Карлович,
1903 р. народження, Сквирський р-н Київської обл.,
поляк, освіта н/середня. Проживав у м. Луганську,
заступник головного механіка з-ду ім. Будьонного.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 лютого
1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1959 році.
ПОДГОРОДЕЦЬКИЙ Леонiд Йосипович,
1879 р. народження, с. Стара Гутиська Плужнянського р-ну Вiнницької обл., поляк, неписьменний.
Проживав у с. Сенькове Старобiльського р-ну, сторож к-пу iм. Петровського. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОДГОРСЬКИЙ Станiслав Петрович, 1900
р. народження, с. Сатанiвка Сатанiвського р-ну Кам'янець-Подiльської обл., поляк, освiта середня.
Проживав у м. Золоте Первомайської мiськради,
бухгалтер шахти "Карбонiт". Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Страчений 5 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОДГРУШЕЦЬКИЙ Антон Карлович,
1894 р. народження, с. Сторониче Плужнянського
р-ну Вінницької обл., поляк, освіта початкова. Проживав у с. Литвинівка Біловодського р-ну, колгоспник к-пу "Нове життя". Комісією НКВС і Прокура-

тури СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ПОДГУРСЬКИЙ Антон Вiкентiйович, 1894
р. народження, Польща, поляк, освiта початкова.
Проживав у м. Лисичанську, охоронник хлiбозаводу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 сiчня
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1971 роцi.
ПОДГУРСЬКИЙ Вiкентiй Петрович, 1904
р. народження, с. Сатанiвка Сатанiвського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Цiлуйкове Бiлокуракинського р-ну, техпрацiвник райвиконкому. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ПОДГУРСЬКИЙ Iван Петрович, 1906 р. народження, с. Сатанiвка Сатанiвського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Лизине Бiлокуракинського р-ну, без певних занять.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 лютого
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПОДГУРСЬКИЙ Микола Станiславович,
1890 р. народження, с. Сатанiвка Сатанiвського рну Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу "Комунар". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОДГУРСЬКИЙ Михайло Петрович, 1895
р. народження, смт Сатанів Сатанівського р-ну Вінницької обл., поляк, освіта початкова. Проживав у
с. Шапарівка Білокуракинського р-ну, колгоспник
к-пу ім. Шевченка. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1990 році.
ПОДЕНЕЖКО Федiр Семенович, 1926 р.
народження, м. Донецьк, українець, освiта середня.
Проживав у смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну,
студент Луганського технiкуму залiзничого транспорту. Луганським обласним судом 15 лютого 1952
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Верховним судом УРСР 14 лютого 1955 року мiру покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПОДЖАРОВ Тихiн Юхимович, 1894 р. народження, с. Пiщане Куп'янського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Лисичанську, робiтник 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.
ПОДЗОЛКIН Леонiд Якович, 1899 р. народження, с-ще Щербинського рудника Горлiвського
р-ну Донецької обл., росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, заступник начальника
вiддiлу водо- i свiтлопостачання мiськкомунгоспу.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ПОДКАТИЛОВА (ГОРДЄЄВА) Вiра Володимирiвна, 1921 р. народження, х. Iлюхiн, Каменський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянка, освiта середня. Проживала в м. Краснодонi, лаборантка тресту "Краснодонвугiлля".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
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обл. 23 жовтня 1945 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1955 роцi.
ПОДКОВИРОВ Петро Васильович, 1894 р.
народження, кол. Таврiйська губернiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар
готелю "Готель". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 21 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОДКОЛЗIН Борис Володимирович, 1916
р. народження, м. Луганськ, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, матрос. Вiйськовим
трибуналом Азовської вiйськової флотилiї 25
квiтня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПОДКОЛЗIН Гаврило Дорофiйович, 1900
р. народження, с. Люте Лiвенського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, робiтник шахти
iм. Iллiча. Арештований 6 жовтня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 квiтня 1948
року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОДКОЛЗIН Петро Дорофiйович, 1895 р.
народження, с. Оберець Iзмалковського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, крiпильник шахти № 5. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПОДЛАЩИК Пантелеймон Iванович, 1878
р. народження, Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду iм. Артема.
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 18
квiтня 1931 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОДЛИПНИЙ Андрiй Йосипович, 1874 р.
народження, Польща, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, моторист з-ду iм. Акулова. Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 26 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОДМАРКОВ Iван Григорович, 1895 р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну,
освiта початкова. Проживав у Красному Кутi, вибiйник шахти № 1 тресту "Курсктоп". Арештований 3
лютого 1942 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної групи. 14 березня 1942
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1942 роцi.
ПОДМАРКОВ Петро Михайлович, 1922 р.
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського рну, українець, освiта н/середня. Проживав у Красному Кутi, не працював. Арештований 3 лютого
1942 року за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної групи. 14 березня 1942 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.
ПОДМАРКОВА Єфросинiя Павлiвна, 1895
р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського
р-ну, українка, неписьменна. Проживала в Красному Кутi, домогосподарка. Арештована 3 лютого
1942 року за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної групи. 14 березня 1942 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1942 роцi.

ПОДОБРИЙ Родіон Іванович, 1903 р. народження, с. Никаноровка Міллеровського р-ну Ростовської обл., Російська Федерація, українець, освіта початкова. До призову проживав у м. Луганську.
Військовослужбовець, рядовий-путієць Південного
фронту. Арештований 27 червня 1942 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 3 липня 1942
року евакуйований углиб країни, але у дорозі переданий у Червону Армію. Реабілітований у 1994 році.
ПОДОБРIЙ Олександр Васильович, 1904 р.
народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Караяшнику, селянин-одноосiбник. Арештований 26 березня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, що слiдством не було доведено. 8 жовтня
1931 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.
ПОДОЛЕЦЬ Йосип Михайлович, 1930 р.
народження, с. Торгановичi Старосамбiрського рну Дрогобицької обл., українець, освiта середня.
Проживав у м. Алчевську, робiтник "Пiвденспецбуду". Вiйськовим трибуналом вiйськ МДБ Луганської обл. 8 квiтня 1952 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 1 березня 1955 року Військовим
трибуналом Київського військового округу міру покарання знижено до 7 р. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ПОДОЛЬСЬКИЙ Микола Володимирович,
1912 р. народження, м. Лутугине, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Краснодонi, моторист
тресту "Вуглерозвiдка". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 8 квiтня 1942 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПОДОЛЯКА Марiя Антонiвна, 1900 р. народження, с. Первомайськ Сватiвського р-ну, українка, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б).
Проживала в с. Первомайськ Сватiвського р-ну, робiтниця радгоспу № 10. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС по охоронi тилу 6 армiї 18 червня
1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ПОДОЛЯКА Микола Андрiйович, 1899 р.
народження, с. Первомайськ Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Первомайську, робiтник радгоспу № 10. Арештований 10 лютого 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. 16 квiтня 1933 року справу припинено, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ПОДОЛЯКА Петро Петрович, 1904 р. народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий. 23 вересня 1942 року Вiйськовим трибуналом
вiйськової частини № 4928 засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПОДОЛЯКА Юхим Андрiйович, 1904 р. народження, с. Первомайськ Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, коногон шахти iм. Мельникова. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ПОДОЛЯКО Григорiй Iванович, 1886 р. народження, с. Невське Кремiнського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Невському, колгоспник к-пу iм. Шевченка. Вiйськовим трибуналом
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вiйськ НКВС Луганської обл. 4 серпня 1943 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОДОЛЯКО Iлля Кирилович, 1896 р. народження, с. Наугольне Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у залiзничнiй будцi
140-го кiлометру Сватiвського околодку, сторож
колiї. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР
20 сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОДОЛЯКО Сергiй Оксентiйович, 1901 р.
народження, с. Попiвка Комишнянського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта вища. Проживав у
м. Сватове, вчитель СШ № 1. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 27 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПОДОЛЯНКО Данило Сергiйович, 1890 р.
народження, с. Бiлоскелювате Краснодонського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, столяр меблевої фабрики. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ПОДОЛЯНКО Iван Сергiйович, 1886 р. народження, с. Липове Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Липовому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегії ДПУ УРСР вiд 10 березня 1930 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПОДОЛЯНКО Максим Данилович, 1926 р.
народження, с. Бiлоскелювате Краснодонського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 29 сiчня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1957 роцi.
ПОДОСИННИКОВ Андрiй Якович, 1895 р.
народження, с. Нижня Журавка Константиновського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Хрустальне
Краснолуцької мiськради, агроном-рiльник радгоспу "Хрустальний". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПОДПАНЮК Володимир Митрофанович,
1920 р. народження, с. Чернiвцi Чернiвецького р-ну
Вiнницької обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м. Луганську, учень-складальник друкарнi
газети "Луганская правда". Арештований 14 лютого
1939 року за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 10 березня 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ПОДПАНЮК Георгiй Митрофанович, 1919
р. народження, Румунiя, українець, освiта середня.
Проживав у м. Луганську, студент Луганського педагогiчного iнституту. Арештований 14 лютого
1939 року за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 16 березня 1939 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ПОДПАНЮК Лiдiя Львiвна, 1893 р. народження, Польща, росiянка, освiта середня. Прожи-

вала в м. Луганську, вчителька СШ № 27. Репресована двічі. Арештована 1 березня 1939 року за звинуваченням в антирадянській агітації, що в ході
слідства не було доведено. 8 березня 1939 року
справу припинено, з-під варти звільнена. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 9
сiчня 1942 року засуджена до розстрiлу. Вирок виконано 24 лютого 1942 року. Реабiлiтована відповідно у 1994 і 1989 роках.
ПОДПАНЮК Митрофан Григорович, 1891
р. народження, Молдова, українець. На час арешту
член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, завiдуючий
школою № 23. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 19 листопада 1937 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОДПЛЄТНИКОВ Павло Степанович,
1895 р. народження, х. Чеботовка, Тарасовський р-н
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, кравець швейної фабрики. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Донецької обл. 26 березня 1941 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990
роцi.
ПОДРЕЦЬКИЙ Iван Антонович, 1890 р. народження, Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, робiтник шахти № 2829. Донецьким обласним судом 27 липня 1936 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.
ПОДРЕЦЬКИЙ Йосип Антонович, 1883 р.
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, крiпильник шахти iм. Тельмана. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПОДРЄЗОВ Федір Микитович, 1903 р. народження, Меншеколодезька сільрада Долгоруковського р-ну Курської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Алчевську,
міліціонер 12-го окремого відділення відомчої міліції. Донецьким відділом Військового трибуналу
прикордонної і внутрішньої охорони УРСР 3 березня 1937 року засуджений до 4 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1989 році.
ПОДРИЧ Іван Миколайович, 1878 р. народження, Алтайський край, Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Краснодоні, кріпильник шахти № 1-5 "Краснодон". Луганським обласним судом 15 квітня 1941 року засуджений до 7 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1995
році.
ПОДРЯДЧИКОВ Сидiр Філатович, 1897
(1894) р. народження, смт Городище Перевальського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт
Бугаївка Перевальського р-ну, наваловiдбiйник шахти № 5. Вiйськовим трибуналом 296 стрiлецької
дивiзiї 15 листопада 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 листопада 1941 року. Реабiлiтований у 1970 роцi.
ПОДТЬОЛКОВ Пантелiй Iванович, 1889 р.
народження, х. Рубашкiн, Серафимовицький р-н
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч,
конюх "Доненерго". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1971 роцi.
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ПОДУРАЄВ Iван Пилипович, 1917 р. народження, с. Матвєєвка Покрово-Марфiнського р-ну
Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, наваловiдбiйник шахти № 17-бiс. Арештований 7 жовтня 1941 року за звинуваченням у контрреволюцiйному саботажi. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1945 роцi.
ПОДУРЯН Володимир Костянтинович,
1930 р. народження, с. Лоївцi Старо-Ушицького рну Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, учень ФЗУ
№ 96. Луганським обласним судом 28 лютого 1948
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПОДХАЛЮЗIН Олексiй Никифорович,
1900 р. народження, с. Коренєво Коренєвського рну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта вища. Проживав у м. Лисичанську, iнспектор
райвiддiлу народної освiти. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 13 листопада 1943 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ПОД'ЯСИК Iван Iванович, 1894 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, вибiйник шахти № 15. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 листопада 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ПОЖАРИЦЬКА Єлизавета Iванiвна, 1893
р. народження, кол.с. Онисимiвка Микитiвської
сiльради Антрацитiвського р-ну, українка, неписьменна. Проживала в смт Маломиколаївка Антрацитiвського р-ну, не працювала. Донецьким обласним
судом 9 травня 1936 року засуджена до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПОЖИДАЄВ Григорiй Кузьмич, 1908 р. народження, с. Казаки Єлецького р-ну Орловської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний.
Проживав у м. Первомайську, вибiйник шахти iм.
Менжинського. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 21 жовтня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 жовтня
1941 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОЖИДАЄВА Марфа Якимiвна, 1906 р. народження, с. Фатово, Смоленська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянка, неписьменна. Проживала в м.
Рубiжне, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 25 вересня 1941 року
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована
у 1990 роцi.
ПОЗДЄЄВ Олексiй Олексiйович, 1876 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.
ПОЗДНИШЕВ Андрiй Дмитрович, 1903 р.
народження, х. Каменєва, Шахтинський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Кiровську, конторник паливного вiддiлу Голубiвського рудника. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 22 сiчня 1933
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.

ПОЗДНИШЕВ Дмитро Олексiйович, 1905
р. народження, с. Отяси Моршанського р-ну Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
середня. Проживав у м. Антрацитi, рахiвник хлiбозаводу. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 21
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПОЗДНИШЕВ Йосип Панасович, 1879 р.
народження, х. Ясеновський, Шахтинський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Кiровську, робiтник вапняного з-ду. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 22 сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЗДНИШЕВ Микола Микитович, 1882 р.
народження, Шахтинський р-н Ростовської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Стахановi, ремонтний робiтник
зал.ст. Iрмине. Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 22 сiчня 1933 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЗДНИШЕВ Олександр Йосипович, 1900
р. народження, 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 розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЗДНИШЕВ Петро Олександрович, 1910
р. народження, с. Синєгорська Шахтинського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, робiтник шахти № 6. Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 22 сiчня 1933 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЗДНЯКОВ Григорiй Михайлович, 1905
р. народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, ветсанiтар зал.ст. Родакове. Арештований 3 квiтня 1946 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, що в ходi
слiдства не було доведено. 12 вересня 1946 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОЗДНЯКОВ Iбрагiм Ахметжанович, 1909
р. народження, Теленіковський р-н Мордовської
АРСР, Росiйська Федерацiя, татарин, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, десятник шахти №
6 "Голубiвка". Арештований 19 вересня 1945 року
за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам, що в ходi слiдства не було доведено. 19 листопада 1945 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОЗДНЯКОВ Iван Капiтонович, 1892 р. народження, х. Поздняки, Мигулiнський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Краснодонi, завiдуючий
пiдсобним господарством 7-го воєнiзованого гiрничорятувального загону. Луганським обласним судом 21 листопада 1947 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОЗДНЯКОВ Iван Степанович, 1902 р. народження, смт Михайлiвка Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 83 окремого ремонтно-вiдновлювального
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батальйону 62 армiї. Вiйськовим трибуналом Волгоградського гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 26 березня 1943 року засуджений до 6 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПОЗДНЯКОВ Панас Андрiйович, 1913 р.
народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, учень дорожнього
технiкуму. Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ
УРСР вiд 30 листопада 1931 року на 3 р. заборонено проживання на Українi, на Пiвнiчному Кавказi, в
Московськiй i Ленiнградськiй областях Росiйської
Федерацiї. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЗДНЯКОВ Якiв Миронович, 1916 р. народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, українець, освiта середня. На час арешту член ВКП(б).
Вiйськовослужбовець,
заступник
командира
вiйськової частини 18391. Вiйськовим трибуналом
Ленiнградського вiйськового округу, Росiйська Федерацiя, 17-18 лютого 1949 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1955 роцi.
ПОЗДНЯКОВСЬКА Капiтолiна Пилипiвна,
1915 р. народження, м. Каменськ Каменського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка,
освiта середня. Проживала в м. Краснодонi, бухгалтер райздороввiддiлу. Арештована 18 травня 1943
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї,
що в ходi слiдства не було доведено. 9 липня 1943
року справу припинено, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1943 роцi.
ПОЗИЧЕНКО Iван Iванович, 1900 р. народження, с. Iванiвка Ширяївського р-ну Одеської
обл., українець. Проживав у м. Старобiльську, не
працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР 9
березня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЗIН Хакан Абрамович, 1882 р. народження, м. Таганрог Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 24 лютого 1945 року
засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОЗНАНСЬКА Марiя Костянтинiвна, 1892
р. народження, Бiлорусь, полька, освiта середня.
Проживала в м. Стахановi, медсестра Iрминської
лiкарнi. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 5-6 березня 1942 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована
у 1958 роцi.
ПОЗНАНСЬКИЙ Iван Костянтинович,
1902 р. народження, с. Попiльня Сквирського р-ну
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
м. Стахановi, слюсар-монтажник шахти iм. Iллiча.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1961 роцi.
ПОЗНАНСЬКИЙ Стефан Костянтинович,
1900 р. народження, с. Попiльня Сквирського р-ну
Київської обл., поляк, освiта н/середня. Проживав у
м. Стахановi, головний бухгалтер шахти № 36. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1962 роцi.
ПОЗНИЦЬКИЙ Iван Васильович, 1886 р.
народження, Зiнькiвський р-н Полтавської обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, бухгалтер готелю хiмкомбiнату. Арештований

12 вересня 1937 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. Рiшення
у правi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОЗНЯК Iван Олексiйович, 1898 р. народження, с. Булахiвка Павлоградського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. На
час арешту член ВКП(б). Проживав у с. Рафайлiвка
Антрацитiвського р-ну, завiдуючий поверхневим
комплексом шахти № 6 iм. Чапаєва. Арештований
19 травня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам, що в ходi слiдства не
було доведено. 19 липня 1943 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ПОКАРАЄВ Володимир Дмитрович, 1897 р.
народження, м. Новочеркаськ Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. На час
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Брянка, заступник головного iнженера шахти № 1-бiс "Криворiжжя". Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР
20 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 21 вересня 1937 року. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
ПОКАРАЄВА Антонiна Григорiвна, 1896 р.
народження, ст-ця Єгорлицька Новочеркаського рну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка,
освiта вища. Проживала в м. Брянка, викладач хiмiї
СШ № 1 i СШ № 2. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 16 грудня 1937 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1959 роцi.
ПОКАТИЛО Григорiй Захарович, 1903 р.
народження, м. Слов'яносербськ, українець, освiта
початкова. Проживав у Слов'яносербську, пастух.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОКИДЬКО Йосип Михайлович, 1907 р.
народження, с. Буди Малодiвицького р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
смт Врубiвський Лутугинського р-ну, вибiйник шахти iм. Ворошилова. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 8 квiтня 1944 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПОКЛОНСЬКИЙ Панкрат Никифорович,
1890 р. народження, с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, робiтник мiськжитлоспiлки. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956
роцi.
ПОКЛОНСЬКИЙ Петро Свиридович, 1921
р. народження, с. Вовкодаєве Новоайдарського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, коваль з-ду iм. Рудя. Вiйськовим трибуналом 10 запасної стрiлецької бригади 23 вересня
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОКЛОНСЬКИЙ Спиридон (Свирид) Никифорович, 1882 р. народження, с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, охоронник тресту "Донхарчоторг". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1975 роцi.
ПОКЛОНСЬКИЙ Степан Никифорович,
1880 р. народження, с. Вовкодаєве Новоайдарсько-
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го р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, сторож Будинку спецiалiстiв мiськкомунгоспу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОКОЛЕНКО Олексiй Федорович, 1898 р.
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 128 iнженерно-саперного батальйону. Вiйськовим трибуналом 8 iнженерно-саперної бригади 2 серпня 1943
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1975 роцi.
ПОКРИШКА Гнат Дмитрович, 1888 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, кучер з-ду № 1 мiсцевпрому. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПОКРИШКО Парасковiя Данилiвна, 1924
р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, колгоспниця к-пу iм. Куйбишева. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу Пiвденного фронту 29 травня 1942 року
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована
у 1990 роцi.
ПОКРИШКО Петро Петрович, 1898 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Олексiївцi,
селянин-одноосiбник.
Репресований
двiчi.
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 березня 1930
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 11 серпня
1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 17
серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОКРОВСЬКИЙ Борис Петрович, 1883 р.
народження, м. Москва, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, шкiльний учитель. Арештований
7 квiтня 1943 року за звинуваченням у зберiганнi
антирадянської лiтератури. 6 серпня 1943 року
справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПОКРОВСЬКИЙ Георгiй Георгiйович,
1896 р. народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/вища. Проживав у м. Рубiжне, фотокореспондент газети "Ленiнський заклик". Арештований 15 березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 24
листопада 1943 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОКРОВСЬКИЙ Петро Федорович, 1893 р.
народження, м. Брянка, росiянин, освiта початкова.
Проживав у Брянцi, завiдуючий розрахунковою конторою шахти № 12 "Брянка". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 29 грудня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. 7 вересня 1939 року
слiдчим УНКВС по Луганськiй обл. вирок скасовано, справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОЛЕНО Мотрона Онисимiвна, 1899
(1898) р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в
Шульгинцi, робiтниця радгоспу iм. Артема. Ареш-

тована 6 лютого 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, що в ходi слiдства не було
доведено. 28 червня 1942 року справу припинено, зпiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПОЛЕНОВ Дмитро Федорович, 1874 р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну,
українець, освiта середня. Проживав у м. Старобiльську, начальник санiтарної частини Старобiльської тюрми. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi
ПОЛЕНОВ Iван Iванович, 1900 (1911) р. народження, с. Петренкове Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 278 гвардiйського стрiлецького полку.
Вiйськовим трибуналом 93 стрiлецької дивiзiї 30
липня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПОЛЕХIН Василь Петрович, 1908 р. народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав в Орiхiвцi, не працював, iнвалiд. Вiйськовим трибуналом 3 армiї 31 липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОЛЕХIН Павло Панасович, 1897 р. народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Чугинцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР від 1 липня 1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПОЛЕШКО Дмитро Федорович, 1903 р. народження, Польща, українець, освiта середня. Проживав у смт Бiле Лутугинського р-ну, вчитель селищної школи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
7 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛЄТАЄВ Тихiн Сергiйович, 1904 р. народження, с. Казанське Лiвенського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний.
Проживав у м. Стахановi, робiтник шахти iм.
Iллiча. Арештований 19 червня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 18 серпня
1938 року.справу припинено за вiдсутнiстю складу
злочину. Реабiлiтований у 1938 роцi.
ПОЛЗИК Панас Iванович, 1890 р. народження, с. Никанорiвка Міллеровського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Зоринську Перевальського р-ну, кучер шахти "Никанор". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 25 жовтня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПОЛИБОГА Дмитро Григорович, 1885 р.
народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського рну, українець, освiта початкова. Проживав у
Нижнiй Дуванцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд
26 квiтня 1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛИВАННИЙ Гнат Леонтiйович, 1902 р.
народження, с. Залиман Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, крiпильник шахти № 1-2. Донецьким обласним
судом 27 сiчня 1939 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
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ПОЛИВАННИЙ Якiв Савелiйович, 1916 р.
народження, с. Залиман Кремiнського р-ну, українець, освiта н/середня. На час арешту кандидат у
члени ВКП(б). Вiйськовослужбовець. Вiйськовим
трибуналом 94 стрiлецької дивiзiї 9 листопада 1941
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1993 роцi.
ПОЛИВОДIН Степан Свиридович, 1912 р.
народження, с. Андрiївка Чистякiвського р-ну Донецької обл., українець, освiта н/середня. Проживав
у м. Красний Луч, токар рудоремзаводу. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛИГАЛОВ Володимир Матвiйович,
1890 р. народження, Латвiя, латиш, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, поденний робiтник-будiвельник. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 14 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПОЛИКАНОВ Семен Васильович, 1896 р.
народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у с-щi Вiльхове Станично-Луганського р-ну, завiдуючий магазином тресту "Доннархарч". Донецьким обласним судом 27 липня
1937 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПОЛИНКIН Гаврило Сергiйович, 1892 р.
народження, с. Васильєвка Воловського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. Проживав у с. Манькiвка Бiлокуракинського р-ну, робiтник радгоспу "Червоне Руно". Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 лютого 1944
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПОЛIЄНКО (ПАЛІЄНКО) Дмитро Iванович, 1900 (1901) р. народження, с. Покровка, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, конюх
кiнного двору тресту "Краснолучвугiлля". Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 7-8 березня 1933
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 24
березня 1933 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛIКАРПОВ Гаврило Юхимович, 1895 р.
народження, ст-ця Клєтська, Волгоградська обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Краснодонi, завiдуючий майстернею
промартiлi iм. Куйбишева. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 26 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ПОЛIНСЬКИЙ Евальд Юмосович, 1915 р.
народження, с. Березовка Наровлянського р-ну Гомельської обл., Бiлорусь, нiмець, освiта початкова.
Проживав у смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну,
чорнороб крейдяного кар'єру Лисичанського з-ду
"Донсода". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛIС Антон Петрович, 1909 р. народження, с. Ченстохов, Польща, поляк, освiта початкова.
Проживав у м. Лисичанську, вагонник шахти iм.
Войкова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18
жовтня 1940 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.

ПОЛIТАЄВ Гаврило Порфирович, 1905 р.
народження, с. Велике Звєрево Шахтинського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, робiтник Центральних механiчних майстерень тресту
"Антрацит". Судовою "трiйкою" при Колегії ДПУ
УРСР 20 лютого 1934 року засуджений до 2 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПОЛIТАЄВ Iван Дмитрович, 1883 р. народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Валуйське
Станично-Луганського р-ну, конторник Луганського з-ду iм. Косiора. Репресований двiчi. Арештований 1 грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 лютого 1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 9 квiтня 1938 року
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i
1959 роках.
ПОЛIТАЄВ Михайло Микитович, 1905 р.
народження, Задонський р-н Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав в м. Лисичанську, вибiйник шахти iм. Войкова. Донецьким обласним судом 7 серпня 1935 року
засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛIТАЄВ Павло Петрович, 1894 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Проживав у Лисичанську, крiпильник шахти №
1-2. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959
роцi.
ПОЛIЩУК Василь Гнатович, 1891 р. народження, с. Костянтинiвка Турбiвського р-ну Вiнницької обл., українець, освiта середня. Проживав у с.
Шовкунiвка Бiлокуракинського р-ну, завiдуючий
зооветдiльницею. Постановою Особливої наради
при НКВС СРСР вiд 15 сiчня 1944 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПОЛIЩУК Григорiй Михайлович, 1925 р.
народження, с. Черкас Бiлоцеркiвського р-ну Київської обл., українець, освiта н/середня. Проживав у
м. Перевальську, не працював. Арештований 1 лютого 1951 року за звинуваченням у причетностi до
агентури американської розвiдки. 13 жовтня 1951
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПОЛIЩУК Марiя Якiвна, 1907 р. народження, с. Володимирiвка Сватiвського р-ну, нiмкеня,
освiта початкова. Проживала в кол.с. Мирське Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, колгоспниця к-пу "Червона хвиля". Особливою нарадою
при НКВС СРСР 26 серпня 1944 року засуджена до
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1963 роцi.
ПОЛIЩУК Микола Андрiйович, 1918 р. народження, с. Пiщана Катеринопiльського р-ну Київської обл., українець, освiта середня. Проживав у
кол.с. Мирське Благівської сільради Ровенькiвської
мiськради, агроном Дякiвської МТС. Арештований
27 березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 31 сiчня 1944 року
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для
притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
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ПОЛIЩУК Петро Кiндратович, 1905 р. народження, с. Колодяжне Дзержинського р-ну
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Манькiвка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу "Красна площа". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.
ПОЛІЩУК Трохим Костянтинович, 1892 р.
народження, с. Журавлинка Голованівського р-ну
Кіровоградської обл., українець, освіта вища. Проживав у м. Луганську, шкільний учитель. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 2
серпня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1990 році.
ПОЛIЩУК Юхим Потапович, 1906 р. народження, с. Панасiвка Бердичiвського р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.
Новоолександрiвка Бiловодського р-ну, слюсар конезаводу № 64. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 14 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ПОЛКОВНИКОВ Георгiй Якович, 1866 р.
народження, с. Сизе Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Золотарiвка Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. Арештований 18 червня 1929 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.21 травня 1930 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.
ПОЛКОВНИКОВ Матвiй Єгорович, 1898 р.
народження, с. Нижня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
с. Красний Деркул Станично-Луганського р-ну, облiковець к-пу "Гiрник". 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.
ПОЛКОВНИКОВ Микола Антонович, 1910
р. народження, смт Станично-Луганське, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду № 1 облмiсцевпрому. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПОЛКОВНИКОВ Никифор Захарович,
1905 р. народження, кол.с. Верхня Лощина
Вiльхiвської сiльради Станично-Луганського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем
народження,
селянин-одноосiбник.
Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28 лютого 1931
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПОЛКОВНИКОВ Олександр Єгорович,
1895 р. народження, кол.с. Верхня Лощина
Вiльхiвської сiльради Станично-Луганського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Золотарiвка Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу
"Гiрник". Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 1 липня 1933 року засуджений до 1 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛКОВНИКОВ Пилип Микитович, 1917
р. народження, с. Сизе Станично-Луганського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду № 60. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Iркутської обл., Росiйська Федерацiя,

14 лютого 1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОЛКОВНИКОВ Семен Григорович, 1889
р. народження, с. Пiдгiрне Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, тесляр Голубiвського рудоуправлiння. Арештований 22 квiтня 1935 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 серпня 1935 року справу припинено за недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОЛКОВНИКОВ Сергiй Олексiйович,
1894 р. народження, смт Станично-Луганське, росiянин, освiта початкова. Проживав у Станично-Луганському, робiтник Луганського з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 14 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ПОЛЛЕ Вiра Федорiвна, 1902 р. народження, м. Луганськ, нiмкеня, освiта початкова. Проживала в Луганську, подавальниця тресту їдалень i ресторанiв. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 19 липня 1941 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ПОЛЛЕ Фрiдрiх Генрiхович, 1911 р. народження, с. Гайове Лутугинського р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав у Гайовому, голова ревкомiсiї к-пу iм. Комiнтерну. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 5 вересня 1942 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПОЛОВИЙ Митрофан Iванович, 1885 р. народження, с. Мар'янка Петропавлiвського р-ну
Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, завгосп "Донбасводтресту". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 29 липня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вiйськовою колегiєю Верховного суду
СРСР 20 серпня 1941 року розстрiл замiнено 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОЛОВИНКА Анастасiя Юхимiвна, 1910
р. народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, українка. Проживала в Євсузi, колгоспниця к-пу "Червоний партизан". 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.
ПОЛОВИНКА Ганна Борисiвна, 1923 р. народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну. Проживала
в Євсузi, колгоспниця к-пу "Червоний партизан".
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.
ПОЛОВИНКА Iван Михайлович, 1872 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.
ПОЛОВИНКА Олексiй Максимович, 1908
р. народження, с. Зорикiвка Мiловського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Зорикiвцi,
селянин-одноосiбник. Арештований 30 травня 1935
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13
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серпня 1935 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОЛОВИНКА Павло Борисович, 1908 р.
народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, українець, неписьменний. Вiйськовослужбовець, рядовий 1035 стрілецького полку 280 стрілецької дивізії. Вiйськовим трибуналом 48 армiї 18 жовтня 1942
року засуджений до розстрiлу. Страчений 22 жовтня 1942 року. Реабiлiтований у 1984 роцi.
ПОЛОВИНКА Павло Гнатович, 1884 р. народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Євсузi, тесляр промкомбiнату. Арештований 13 липня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, з наближенням лiнiї фронту був етапований углиб країни. 24
лютого 1949 року справу припинено за недоведенiстю протиправних дiй. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОЛОВИНКIН Андрiй Леонтiйович, 1899
р. народження, с. Розсипне Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Розсипному, селянин-одноосiбник. Старобiльським окружним судом 31 липня 1935 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПОЛОВИНКIН Леонтiй Юхимович, 1861 р.
народження, с. Розсипне Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Розсипному, не
працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛОВИНКIНА Ольга Михайлiвна, 1906
р. народження, Ровенський р-н Воронезької обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова.
Проживала в с. Розсипне Троїцького р-ну, домогосподарка. 10 червня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС вiйськової частини 1080 засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ПОЛОВИНКО Пантелiй Дмитрович, 1923
р. народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Євсузi, учень 4
класу сiльської НСШ. Луганським обласним судом
19 липня 1939 року засуджений до 2,5 р. позбавлення волi. 11 жовтня 1939 року Верховним судом
УРСР вирок скасовано, справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.
ПОЛОВНЄВ Михайло Микитович, 1880 р.
народження, с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав
у Червоному Жовтнi, селянин-одноосiбник. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР від
27 сiчня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛОВ'ЮК Марко Iванович, 1914 р. народження, с. Криворудка Антонинського р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у
с. Царiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. Косiора. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛОГОЙКО Сергiй Тимофiйович, 1927 р.
народження, с. Ометинцi Ситковецького р-ну
Вiнницької обл., українець, освiта н/середня. Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, тесляр
житлово-комунального вiддiлу шахти "Бiлянка".
Вiйськовим трибуналом вiйськ МДБ Київського

округу 24-26 листопада 1948 року засуджений до
25 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ПОЛОЖАЙ Дмитро Матвiйович, 1904 р.
народження, с. Нова Тернавщина Яблунiвського рну Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у смт Лотикове Слов'яносербського р-ну,
робiтник шахти iм. Лотикова. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1960 роцi.
ПОЛОЗ Олексiй Олексiйович, 1883 р. народження, м. Одеса, українець, освiта вища. Проживав у м. Луганську, не працював. Арештований 19
березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi
нiмецьким окупантам. 4 червня 1943 року справу
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПОЛОНЧУК Павло Савелiйович, 1907 р.
народження, с. Печанiвка Любарського р-ну Житомирської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, слюсар шахти "Никанор".
Арештований 31 липня 1938 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 28 грудня 1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОЛСТЯНИЙ Григорiй Костянтинович,
1915 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта н/вища. Проживав у Лисичанську, викладач
профшколи. Особливою нарадою при НКВС СРСР
11 вересня 1943 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПОЛСТЯНИЙ Олександр Семенович, 1911
р. народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, українець, освiта середня. Проживав у м. Орджонiкiдзе Донецької обл., студент сiльгоспiнституту. Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 жовтня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПОЛСТЯНИЙ Якiв Павлович, 1890 р. народження, с. Велика Писарiвка Великописарiвського
р-ну Харкiвської обл., українець, освiта середня.
Проживав у м. Старобiльську, головний бухгалтер
маслосирзаводу. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Харкiвської обл. 20 березня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ПОЛСТЯНКIН Юхим Федорович, 1885 р.
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Покровському,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 3 листопада 1932 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПОЛСТЯНКО Леонiд Антонович, 1905 р.
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, росiянин, освiта середня. Проживав у Покровському, не
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 3 жовтня 1944 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ПОЛТАВЕЦЬ Андрiй Iванович, 1897 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 недоносительствi щодо iснування контрреволюцi-
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йної органiзацiї. 5 сiчня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, пiдписку анульовано. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ПОЛТАВЕЦЬ Василь Матвiйович, 1912 р.
народження, с. Новомар'ївка Попаснянського р-ну
(пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, робiтник Лисичанського з-ду "Пролетар". 2
листопада 1932 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд – звинувачувався у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 5 сiчня 1933 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, пiдписку скасовано. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ПОЛТАВЕЦЬ Григорiй Iванович, 1905 р.
народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова. Проживав у Кремiннiй, робiтник шахти "Кремiнна". Арештований 15 травня 1942 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї. 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.
ПОЛТАВЕЦЬ Iван Iванович, 1905 р. народження, с. Новомар'ївка Попаснянського р-ну
(пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), українець, освiта початкова. Проживав у Новомар'ївцi,
селянин-одноосiбник. Арештований 2 листопада
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 сiчня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звільнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ПОЛТАВЕЦЬ Матвiй Iванович, 1887 р. народження, с. Новомар'ївка Попаснянського (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 недоносительствi щодо iснування контрреволюцiйної органiзацiї. 5 сiчня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, пiдписку анульовано.
Реабiлiтований у 1933 роцi.
ПОЛТАВЕЦЬ Петро Єрофійович, 1921 р.
народження, с. Матусiв Шполянського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Антрацитi, без певних занять. Арештований 8 липня 1942 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб
країни, де пiзнiше не виявлений. 12 вересня 1949
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОЛТАВЕЦЬ Семен Матвiйович, 1910 р.
народження, с. Новомар'ївка Попаснянського р-ну
(пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), українець, освiта початкова. Проживав у Новомар'ївцi,
селянин-одноосiбник. 1 листопада 1932 року
вiдiбрано пiдписку про невиїзд – звинувачувався у
недоносительствi на контрреволюцiйну органiзацiю. 5 сiчня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, пiдписку про невиїзд анульовано. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ПОЛТАВСЬКА Катерина Василiвна, 1917
р. народження, м. Кiровськ, українка, освiта початкова. Проживала в м. Старобiльську, не працювала.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 5 липня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.

ПОЛТАВСЬКА Мотрона Федорiвна, 1913
р. народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в Круглому, селянка-одноосiбниця. Арештована 18 лютого 1930 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 12 березня 1930 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1930 роцi.
ПОЛТАВСЬКИЙ Данило Гаврилович, 1892
р. народження, с. Ковпаки Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Зоринську Перевальського р-ну, служитель релiгiйного
культу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛТАВСЬКИЙ Iван Петрович, 1910 р.
народження, с. Полтавське Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Солонцi Троїцького р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою
Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 16 березня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛТАВСЬКИЙ Микола Федорович, 1908
р. народження, с. Воєводське Троїцького р-ну,
українець. Проживав у м. Гiрське Первомайської
мiськради, робiтник шахти № 1-2 "Гiрська".
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПОЛТАВСЬКИЙ Никифор Артемович,
1888 р. народження, с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Заайдарiвцi, без певних занять. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 22 вересня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964
роцi.
ПОЛТАВСЬКИЙ Петро Пилипович, 1878
р. народження, с. Полтавське Троїцького р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Солонцi
Троїцького р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою
Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 16 березня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛТАВСЬКИЙ Прокiп Кузьмич, 1880 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 висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПОЛТАВСЬКИЙ Тихiн Пантелiйович, 1896
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 1996
роцi.
ПОЛТАВСЬКИЙ Якiв Петрович, 1906 р.
народження, с. Солонцi Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Солонцях, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при
Колегiї ОДПУ вiд 15 грудня 1929 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПОЛТАВЦЕВ Борис Антонович, 1895 р. народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Лиманi, не працював. Арештований 25 грудня 1919 року за звину-
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ваченням у боротьбi проти радянської влади. 5
сiчня 1920 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОЛТАВЦЕВ Костянтин Самсонович, 1914
р. народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий санчастини 3 окремого будiвельного батальйону. Вiйськовим трибуналом 134 окремої
стрiлецької бригади 23 липня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1998 роцi.
ПОЛТАВЦЕВ (ПОЛТАВЕЦЬ) Якiв Сидорович, 1878 р. народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Зимогір'ї, селянин-одноосiбник. Арештований
10 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.
ПОЛТАВЧЕНКО Сергiй Миронович, 1901
р. народження, м. Костянтинiвка Донецької обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Калинове Попаснянського р-ну, без певних занять.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛТОРАК Дар'я Харитонiвна, 1881 р. народження, смт Бiловодськ, українка, неписьменна.
Проживала в Бiловодську, домогосподарка. Арештована 3 сiчня 1942 року за звинуваченням у приховуваннi дезертирiв. 21 березня 1942 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1942 роцi.
ПОЛТОРАК Семен Григорович, 1898 р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, без певних занять.
Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
23 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛТОРАК Юда Iванович, 1889 р. народження, с. Нижньобараникiвка Бiловодського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Нижньобараникiвцi, колгоспник к-пу "Промiнь Жовтня".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПОЛТОРАЦЬКИЙ Павло Павлович, 1910
р. народження, с. Вертiївка Нiжинського р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, завiдуючий техкурсами при шахтi № 5-бiс. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 23 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962
роцi.
ПОЛТОРАЦЬКИЙ Семен Михайлович,
1915 р. народження, м. Кiровськ, українець, освiта
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 496
стрiлецького полку 148 стрiлецької дивiзiї. Арештований 25 травня 1946 року за звинуваченням у переходi на бiк ворога у 1942 роцi. 23 вересня 1946
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1946 роцi.
ПОЛУБОТЬКО Iван Кузьмич, 1886 р. народження, с. Завалля Лебединського р-ну Полтавської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
Бiрюкове Свердловської мiськради, колгоспник к-

пу iм. Чапаєва. Вiйськовим трибуналом 2 армiї 3
травня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПОЛУДНЕВИЧ Григорiй Гарасимович,
1917 р. народження, х. Рено, Новоодеський р-ну
Одеської обл., українець, освiта початкова. Проживав у Первомайську, електрослюсар шахти "Сокологорiвка". Арештований 6 липня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 серпня
1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПОЛУДНЕВИЧ Михайло Гарасимович,
1911 р. народження, Новоодеський р-н Одеської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Первомайську, десятник шахти "Сокологорiвка".
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПОЛУЛЯЩЕНКО Iван Григорович, 1897
р. народження, м. Старобiльськ, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Лисичанську, бригадир
"Пiвнiчдондресу". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 9 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛУН Андрiй Мусiйович, 1904 р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, грабар
радгоспу № 10. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 25 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛУНИЧЕВ Iван Степанович, 1916 р. народження, с. Iзмалково Iзмалковського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Алчевську, машинiст паровоза з-ду iм. Ворошилова. Луганським обласним судом 14 лютого 1958 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОЛУНИЧЕВА Марiя Андрiївна, 1913 р.
народження, с. Iзмайлово Новосильського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Рубiжне, робiтниця
мiськшляхвiддiлу. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС по охоронi тилу 37 армiї 5 липня 1942 року
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована
у 1990 роцi.
ПОЛУНIН Анатолiй Панасович, 1925 р. народження, м. Краснодон, росiянин, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, шофер вiйськової частини 67992. 21 листопада 1949 року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 19854 засуджений до
10 р. позбавлення волi. 12 березня 1955 року Верховним судом СРСР мiру покарання знижено до 5
рокiв. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПОЛУНIН Василь Олександрович, 1918 р.
народження, с. Подгорне, Курська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Перевальську, робiтник житлового вiддiлу шахти
iм. Сталiна. Донецьким обласним судом 16 березня
1938 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1973 роцi.
ПОЛУНIН Пантелеймон Васильович, 1892
р. народження, с. Литвиново Бєловського р-ну
Тульської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м. Луганську, тимчасово не
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працював. Арештований 8 березня 1943 року за
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 20 квiтня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОЛУПАН Антон Федорович, 1882 р. народження, с. Андрiївка Балаклiйського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
смт Троїцьке, конюх райконтори зв'язку. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 23
липня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОЛУПАН Iван Родiонович, 1906 р. народження, с. Валуївка Новомиргородського р-ну
Кiровоградської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, комендант вiдомчих
будинкiв тресту "Донбасантрацит". Постановою
Судової "трiйки" при Колегії ДПУ УРСР від 21
сiчня 1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛУПАН Тихiн Якович, 1910 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Боровеньках, селянин-одноосiбник. Арештований 24 квiтня 1931
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18
лютого 1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОЛУПАНОВ Андрiй Миколайович, 1914
р. народження, с. Кармазинiвка Сватiвського р-ну,
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець,
капiтан 115 авiйцiйного полку. 13 червня 1950 року
Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 78326
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 19 жовтня
1955 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду
СРСР мiру покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПОЛУПАНОВ Данило Степанович, 1914 р.
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 9 залiзничного полку. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 21 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПОЛУПАНОВ Олександр Гнатович, 1906
р. народження, смт Ганнiвка Брянкiвської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, гiрничий майстер
щебеневого з-ду № 20. Вiйськовим трибуналом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 10 травня 1942 року
засуджений до розстрiлу. 17 липня 1942 року
Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту справу
направлено на дослiдування. У зв'язку з воєнним
станом був етапований углиб країни, де пiзнiше не
виявлений. 22 грудня 1949 року справу припинено
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПОЛУХIН Арсенiй Матвiйович, 1898 р. народження, с. Рождественка Валуйського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської
мiськради, робiтник з-ду "Сталь". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛУХІН Василь Герасимович, 1890 р. народження, х. Небокове, Волгоградська обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Прожи-

вав у с-щі шахти № 28, робітник шахти. 15 січня
1942 року Військовим трибуналом військ НКВС
військової частини 1125 засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ПОЛУХIНА Ольга Iванiвна, 1927 р. народження, м. Алчевськ, росiянка, освiта н/середня.
Проживала в м. Алчевську, лаборант-хiмiк з-ду iм.
Ворошилова. Луганським обласним судом 25 червня 1949 року засуджена до 25 р. позбавлення волi. 3
червня 1955 року Судовою колегією Верховного
суду УРСР строк покарання знижено до 6 р. Реабiлiтована у 1993 роцi.
ПОЛУШОЙ Прокiп Кирилович, 1889 р. народження, с. Коробчине Новомиргородського р-ну
Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, штукатур Краснолуцького
холодильника. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР
21 сiчня 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛЬ Альберт Августович, 1915 р. народження, с. Переможне Лутугинського р-ну, нiмець,
освiта початкова. Проживав у Переможному, комбайнер к-пу iм. Енгельса. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛЬ Андрiй Едуардович, 1911 р. народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, вантажник зал.ст.
Криндачiвка. Особливою нарадою при НКВС СРСР
2 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ПОЛЬ Валентин Едуардович, 1909 р. народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова.
Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну,
кочегар вугiльного складу зал.ст. Штерiвка. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 березня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 1 квiтня
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛЬ Герман Едуардович, 1914 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 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПОЛЬ Iван Едуардович, 1921 р. народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта середня. Проживав
за мiсцем народження, рахiвник к-пу "Червона хвиля". Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛЬ Мартин Iванович, 1880 р. народження, х. Iвницький, Гуляй-Пiльський р-н Запорiзької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у кол.с.
Чапаєве Першозванiвської сiльради Лутугинського
р-ну, колгоспник к-пу "Драйлiнде". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 14 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 серпня
1937 року. Реабiлiтований у 1968 роцi.
ПОЛЬ Микола Едуардович, 1907 р. народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова.
Проживав за мiсцем народження, коваль к-пу "Чер-
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вона хвиля". Особливою нарадою при НКВС СРСР
23 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПОЛЬ Отто Iванович, 1907 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 2 березня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛЬ Теодор Мартинович, 1895 р. народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова.
Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР
від 26 лютого 1934 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПОЛЬОВА Тетяна Никифорiвна, 1906 р.
народження, с. Заїкiвка Білокуракинського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в м. Старобiльську, не працювала. Арештована 1 квiтня 1943
року за звинуваченням у тому, що пiд час окупацiї
Старобiльська працювала прибиральницею в
їдальнi. 19 липня 1943 року справу припинено за
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтована у 1994
роцi.
ПОЛЬОВИЙ Григорiй Васильович, 1912 р.
народження, с. Скакунка Липовецького р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у
с. Переможне Новоайдарського р-ну, тракторист зернорадгоспу "Новоайдарський". Арештований 10
березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi
нiмецьким окупантам. 16 червня 1943 року справу
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
ПОЛЬОВИЙ Григорiй Мусiйович, 1914 р.
народження, с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 417 дорожньо-будiвного батальйону.
Вiйськовим трибуналом 24 армiї 18 жовтня 1942
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26
жовтня 1942 року. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОЛЬСЬКИЙ Анатолiй Миколайович,
1911 р. народження, с. Московське Ворошиловського р-ну Ставропольського краю, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, начальник планово-фiнансового вiддiлу
облуправлiння кiнофiкацiї. Арештований 7 квiтня
1943 року за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 23 липня 1943 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.
ПОЛЬЧИК Феофан Корнiйович, 1889 р. народження, с. Iванiвка Межiвського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, десятник шахти № 12. Луганським
обласним судом 4 листопада 1948 року засуджений
до 25 р. позбавлення волi. 21 сiчня 1955 року мiру
покарання знижено до 10 рокiв. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ПОЛЬЩИКОВ Григорiй Євстафiйович,
1886 р. народження, с. Пустошино Кораблiнського
р-ну Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м. Луганську, iнженер з технiки безпеки зал.ст. Луганськ. Виїзною сесiєю Лiнiйного суду Пiвнiчно-Донецької залiзницi

16 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛЯК Андрiй Маркович, 1883 р. народження, смт Олевськ, Одеський округ, єврей, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, заготiвельник
буфету зал.ст. Луганськ. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПОЛЯК Вiктор Леонтiйович, 1913 р. народження, Вiнницька обл., поляк, освiта н/середня.
Вiйськовослужбовець, курсант Луганської школи
вiйськових пiлотiв. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 7 сiчня 1937 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1993 роцi.
ПОЛЯКОВ Василь Данилович, 1889 р. народження, кол.с. Анастасiївка Краснодонського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар пiдприємства "Доннархарч". Арештований 13 листопада 1941 року за звинуваченням в
антирадянськiй дiяльностi. 4 грудня 1941 року
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОЛЯКОВ Василь Тимофiйович, 1853 р.
народження, с. Верхня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у с.
Гарасимiвка Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. Арештований 3 березня 1930 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.14 березня
1930 року справу припинено за недостатнiстю матеріалів для притягнення до суду. Реабiлiтований у
1930 роцi.
ПОЛЯКОВ Георгiй Миколайович, 1898 р.
народження, х. Базки, Серафимовицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, тесляр шахти № 7-8. Особливою
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПОЛЯКОВ Григорiй Дем'янович, 1894 р.
народження, смт Станично-Луганське, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Станично-Луганському, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегії ДПУ УРСР 28 лютого
1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 9 квiтня 1938 року "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1990 i 1959 роках.
ПОЛЯКОВ Iван Дмитрович, 1902 р. народження, м. Горлiвка Донецької обл., українець, освiта вища. Проживав у м. Лисичанську, iнженер шахти "Новодружеська". Арештований 8 березня 1943
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким
окупантам, що в ходi слiдства не було доведено. 1
жовтня 1943 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОЛЯКОВ Iван Єгорович, 1892 р. народження, с. Гарасимiвка Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду iм. Жовтневої революцiї.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ПОЛЯКОВ Iван Родiонович, 1892 р. народження, м. Ростов-на-Дону, Росiйська Федерацiя,
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росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Городище Перевальського р-ну, не працював. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 16 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 лютого
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛЯКОВ Iван Стефанович, 1900 р. народження, с. Новокраснiвка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новокраснiвцi, робiтник шахти № 17. Народним судом
кол. Ровенецького р-ну 10 березня 1932 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПОЛЯКОВ Матвiй Мусiйович, 1889 (1899)
р. народження, с. Покровське Троїцького р-ну, росіянин, освiта н/середня. Проживав у Покровському,
робiтник к-пу "Червоний колос". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПОЛЯКОВ Микола Григорович, 1900 р. народження, с. Весела Тарасiвка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Веселiй
Тарасiвцi, завiдуючий хлiбопекарнею. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 16 жовтня 1943 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
ПОЛЯКОВ Микола Єлизарович, 1886 р. народження, Польща, бiлорус, освiта середня. Проживав у м. Сватове, сортувальник пошти районного
поштового вiддiлення. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛЯКОВ Микола Миколайович, 1901 р.
народження, с. Раївка Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Раївцi, не
працював. 7 грудня 1934 року арештований за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 березня
1935 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1935 роцi.
ПОЛЯКОВ Микола Петрович, 1893 р. народження, с. Столбча Волоконовського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня.
Проживав у м. Лисичанську, завiдуючий водоочисткою "Пiвнiчдондресу". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПОЛЯКОВ Михайло Кузьмич, 1909 р. народження, с. Гарасимiвка Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Гарасимiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 22 липня
1933 року висланий за межi України умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛЯКОВ Олександр Зотович, 1888 р. народження, х. Нижньобiрюковський, Мигулiнський
р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, робiтник шахти iм. Ворошилова.
Луганським обласним судом 16 липня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1991 роцi.
ПОЛЯКОВ Олександр Михайлович, 1908 р.
народження, смт Юр'ївка Лутугинського р-ну, росiянин, освiта середня. Проживав у Юр'ївцi, робiтник
Юр'ївської геологiчної експедицiї. Арештований 21
липня 1930 року за звинуваченням у приналежностi

до контрреволюцiйної органiзацiї. 15 серпня 1930
року з-пiд варти звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1998 роцi.
ПОЛЯКОВ Олександр Петрович, 1893 р.
народження, с. Єфремовка Цимлянського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
середня. Проживав у м. Антрацитi, начальник
вiддiлу постачання тресту "Боковоантрацит".
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 23
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ПОЛЯКОВ Омелян Маркович, 1908 р. народження, с. Покровське Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, апаратник цеху № 3 з-ду iм. Косiора. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 31 серпня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛЯКОВ Порфирiй Степанович, 1882 р.
народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, машинiст пiдйомної машини шахти iм. Сталiна. "Трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 5 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Страчений 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПОЛЯКОВ Семен Дмитрович, 1879 р. народження, с. Мужланово Щигровського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, продавець магазину мiжрайторгу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 9 травня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛЯКОВ Семен Кузьмич, 1873 (1876) р.
народження, с. Верхня Покровка Старобiльського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Верхнiй Покровцi, селянин-одноосiбник. Репресований
двiчi. Старобiльським окружним судом 16 вересня
1934 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1990 i 1989 роках.
ПОЛЯКОВ Семен Якимович, 1894 р. народження, с. Грем’ячево Глазуновського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi Лоскутiвка Попаснянського р-ну, конюх мiсцевого радгоспу. Вiйськовим
трибуналом Луганського гарнiзону 7 лютого 1942
року засуджений до розстрiлу. 15 березня 1942 року Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту
справу повернено на дослiдування. Рiшення у
справi немає. Реабiлiтований у 1955 роцi.
ПОЛЯКОВ Тит Федорович, 1887 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Фащiвка Перевальського р-ну, не працював. Арештований 14
вересня 1943 року за звинуваченням у пособництвi
нiмецьким окупантам. 9 листопада 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОЛЯКОВ Федiр Миронович, 1916 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
Проживав у Луганську, слюсар з-ду Наркомату
шляхiв. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 15 жовтня 1941 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПОЛЯКОВ Федiр Петрович, 1914 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
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Проживав у Луганську, не працював. Арештований
17 листопада 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 квiтня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОЛЯКОВ Юрiй Петрович, 1919 р. народження, с. Мухортово Дросковського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав у м. Рубiжне, електрик хiмкомбiнату.
Арештований 7 березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам, що в ходi
слiдства не було доведено. 29 липня 1943 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОЛЯКОВ Якiв Петрович, 1902 р. народження, м. Стаханов, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Брянка, слюсар шахти № 12. Арештований 23 червня 1938 року за звинуваченням у
приналежностi до контрреволюцiйної диверсiйно-шкiдницької органiзацiї. 26 сiчня 1939 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1939 роцi.
ПОЛЯКОВ Яків Федорович, 1875 р. народження, Луганська обл., українець, неписьменний.
Проживав у с. Єлизаветівка Антрацитівського р-ну,
селянин-одноосібник. Особливим відділом революційної військової ради 8 армії 5 січня 1920 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1992 році.
ПОЛЯКОВА-ЛАДИГIНА Єлизавета Володимирiвна, 1898 р. народження, м. Марiїнськ Курганської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта
початкова. Проживала в смт Городище Перевальського р-ну, не працювала. Вiйськовим трибуналом
гарнiзону м. Алчевська 26 лютого 1942 року засуджена до розстрiлу. 15 березня 1942 року Вiйськовий трибунал Пiвденного фронту замiнив розстрiл
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ПОЛЯКОВА Єлизавета Георгіївна (Григорiвна), 1902 (1905) р. народження, м. Ростов-на-Дону, Росiйська Федерацiя, полька, освiта середня.
Проживала в смт Станично-Луганському, працiвниця аптеки № 72. Арештована 26 серпня 1941 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 вересня 1941 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована
у 1941 роцi.
ПОЛЯКОВА Марфа Олексiївна, 1914 р. народження, м. Лисичанськ, українка, освiта вища.
Проживала в м. Рубiжне, головний лiкар мiської полiклiнiки. Арештована 7 травня 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.
ПОЛЯКОВСЬКИЙ
(ПОЛIКОВСЬКИЙ)
Андрiй Миколайович, 1892 (1898) р. народження,
с. Цеберка Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Городище
Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу iм. Будьонного. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ПОЛЯКОВСЬКИЙ Борис Павлович, 1916
р. народження, с. Вiльшанка Мархлевського р-ну
Київської обл., поляк, освiта середня. Проживав у с.
Кононiвка Бiловодського р-ну, механiк Бiловодсь-

кої школи комбайнерiв. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 14 грудня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПОЛЯКОВСЬКИЙ
(ПОЛIКОВСЬКИЙ)
Емiль Северинович, 1898 р. народження, с.
Вiльшанка Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Євсуг Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу iм. Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
ПОЛЯКОВСЬКИЙ Iван Бенедиктович,
1866 р. народження, с. Цеберка Мархлевського р-ну
Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у с.
Первомайськ Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу
"Гiгант". Особливою нарадою при НКВС СРСР 29
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПОЛЯКОВСЬКИЙ Камiль Андрiйович,
1915 р. народження, с. Цеберка Мархлевського р-ну
Київської обл., поляк, освiта середня. Проживав у с.
Городище Бiловодського р-ну, шкiльний учитель.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПОЛЯКОВСЬКИЙ Леонтiй Iванович, 1903
р. народження, с. Цеберка Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Первомайськ Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу
"Гiгант". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛЯКОВСЬКИЙ Микола Венедиктович,
1868 р. народження, с. Цеберка 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 3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛЯКОВСЬКИЙ Тимофiй Павлович,
1902 р. народження, с. Вiльшанка Мархлевського рну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Кононiвка Бiловодського р-ну, рахiвник кпу "Пролетар". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ПОЛЯКОВСЬКИЙ Фердiнанд Якубович,
1877 р. народження, с. Хатки Мархлевського р-ну
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
с. Пiски Новопсковського р-ну, тесляр к-пу "Культура". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛЯКОВСЬКИЙ Цезарiй Андрiйович,
1918 р. народження, с. Цеберка Мархлевського р-ну
Київської об., поляк, освiта початкова. Проживав у
с. Городище Бiловодського р-ну, табельник к-пу iм.
Будьонного. Особливою нарадою при НКВС СРСР
15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛЯН Iлля Борисович, 1905 р. народження, Литва, єврей, освiта початкова. На час арешту
член ВКП(б). Проживав у м. Алчевську, оперуповноважений Алчевського райвiддiлу НКВС. Арештований 4 травня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 20
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березня 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОЛЯНИЧКА Якiв Федосiйович, 1912 р.
народження, с. Новоосинiвка Куп'янського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, вагар зду "Сталь". Арештований 30 вересня 1937 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11 сiчня
1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПОЛЯНИЧКО Парасковiя Iванiвна, 1920 р.
народження, с. Лазареново Нiкiтовського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Стахановi, робiтниця
ливарно-механiчного з-ду. Арештована 1 сiчня 1942
року за звинуваченням у причетностi до агентури
нiмецької розвiдки. 19 лютого 1942 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПОЛЯНСЬКА Серафима Федотiвна, 1924 р.
народження, с. Лимове Колпнянського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта середня. Проживала в м. Краснодонi, не працювала.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 березня
1945 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ПОЛЯНСЬКИЙ Антон Францович, 1904 р.
народження, с. Слобода-Чернецька Новоград-Волинського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Рудове Бiлокуракинського рну, колгоспник к-пу "Полiтвiддiлець". Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 24 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня
1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПОЛЯНСЬКИЙ Василь Георгiйович, 1886
р. народження, с. Городищенське, Орловська обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Перевальську, завiдуючий будвiддiлом
Паркомунiвського рудоуправлiння. Арештований 8
березня 1928 року за звинуваченням у шкiдництвi.
2 червня 1928 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОЛЯНСЬКИЙ Василь Петрович, 1905 р.
народження, м. Стаханов, українець, освiта н/вища.
Проживав у смт Врубiвка Попаснянського р-ну, агроном радгоспу "Врубiвка". Арештований 21 лютого 1943 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з
нiмецькими окупантами. 12 серпня 1943 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОЛЯНСЬКИЙ Войцех Тимофiйович, 1913
р. народження, с. Слобода-Чернецька Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова.
Проживав у с. Рудове Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу "Полiтвiддiлець". Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1960 роцi.
ПОЛЯНСЬКИЙ Домiнiк Тимофiйович,
1918 р. народження, с. Слобода-Чернецька Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Рудове Бiлокуракинського рну, колгоспник к-пу "Полiтвiддiлець". Особливою

нарадою при НКВС СРСР 19 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПОЛЯНСЬКИЙ Дмитро Лукич, 1882 р. народження, м. Слов'яносербськ, українець, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у
Слов'яносербську, робiтник артiлi "Об'єднана праця". Арештований 13 квiтня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 травня 1933
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПОЛЯНСЬКИЙ Йосип Григорович, 1895 р.
народження, с. Дерманка Баранiвського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
с. Грицаївка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник кпу iм. Кiрова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЛЯНСЬКИЙ Йосип Степанович, 1897 р.
народження, с. Дзикунка Новоград-Волинського рну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу "Комунар". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1967 роцi.
ПОЛЯНСЬКИЙ Михайло Пилипович, 1903
р. народження, с. Друге Скорогорово Краснiнського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. Проживав у м. Брянка, бурильник шахти № 6. Арештований 19 липня 1938 року
за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 18
серпня 1938 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину. Реабiлiтований у 1938 роцi.
ПОЛЯНСЬКИЙ Олександр Дмитрович,
1916 р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта середня. Проживав у Слов'яносербську,
старший iнспектор райiнспекцiї Держстраху. Арештований 28 лютого 1943 року за звинуваченням у
пособництвi нiмецьким окупантам. 26 листопада
1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПОЛЯХОВСЬКИЙ
(ПОЛIХОВСЬКИЙ)
Петро Миколайович, 1891 р. народження, с. Чухелi Базалiйського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Богданiвка Слов'яносербського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний прапор". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПОЛЯЩЕНКО Олександр Юхимович,
1915 р. народження, м. Стаханов, українець, освiта
початкова. Проживав у Стахановi, апаратник коксохiмiчного з-ду. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 17 листопада 1936 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПОМАЗАН Федiр Iванович, 1899 р. народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в смт Бiловодську, мiлiцiонер. Колегiєю Донецької ГубЧК 30 грудня 1921 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПОМАЗАНОВА-ПАНАСЕНКО Олександра Iванiвна, 1907 р. народження, кол.с. Зелененьке
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Ребрикiвської сiльради Антрацитiвського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала за мiсцем
народження, селянка-одноосiбниця. Арештована 17
березня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 червня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПОМАРЕНКО Iван Iванович, 1890 р. народження, с. Василiвка Мархлевського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Шарiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу iм.
Молотова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОМЕРАНЦЕВ Андрiй Денисович, 1886 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
4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОМЕРАНЦЕВ Мойсей Львович, 1908 р.
народження, Польща, єврей, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, закрiйник взуттєвої фабрики.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 14 лютого
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОМНИКОВ Петро Онисимович, 1889 р.
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Дяковому,
коваль к-пу "Червоний Жовтень". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 21 вересня
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПОМНИКОВА Ксенiя Никандрiвна, 1902 р.
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, освiта середня. Проживала у Дяковому, монахиня. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР
вiд 24 сiчня 1930 року визнана соцiально небезпечним елементом i вислана за межi України. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ПОМНИКОВА Марiя Прохорiвна, 1882 р.
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, освiта початкова. Проживала в Дяковому, селянка-одноосiбниця. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 24 сiчня 1930 року визнана соцiально небезпечним елементом i вислана за межi
України. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ПОМОГАЄВ Григорiй Григорович, 1875 р.
народження, с. Рогове Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Роговому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегії ДПУ УРСР вiд 7 березня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1993
роцi.
ПОМОГАЙБЕНКО Iлля Семенович, 1905
(1903) р. народження, смт Городище Перевальського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у смт
Слов'яносербськ, крiпильник шахти iм. Сталiна.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПОМОГАЙБЕНКО Микола Семенович,
1894 р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта початкова. Проживав у Слов'яносербську, не працював. Вiйськовою колегiєю Верховно-

го суду СРСР 26 березня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПОМОГАЙБЕНКО Олена Євгенiвна, 1903
р. народження, смт Слов'яносербськ, українка, освiта початкова. Проживала у Слов'яносербську, колгоспниця к-пу "Об'єднана праця". 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 1959 роцi.
ПОМРІШ Єлизавета Карлiвна, 1902 р. народження, Марiупольський р-н Донецької обл.,
нiмкеня, освiта початкова. Проживала в м. Брянка,
колгоспниця к-пу iм. Р.Люксембург. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована
у 1989 роцi.
ПОМРІШ Марiя Iванiвна, 1895 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, нiмкеня, освiта початкова. Проживала в Iванiвцi, колгоспниця к-пу "Роте Фане". Арештована 21 листопада
1937 року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 27 лютого 1938 року
звiльнена пiд пiдписку про невиїзд. Реабiлiтована у
1994 роцi.
ПОМРІШ Мартин Федорович, 1882 р. народження, Марiупольський р-н Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Iванiвка
Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОМРІШ Сидiр Едуардович, 1906 р. народження, м. Брянка, нiмець, освiта початкова. Проживав у Брянцi, колгоспник к-пу iм. Р.Люксембург.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 жовтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПОМРІШ Федiр Федорович, 1894 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну,
нiмець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, колгоспник к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОНЕДIЛОК Марiя Петрiвна, 1918 р. народження, с. Петрiвське, Київська обл., українка, освiта н/середня. Проживала в с. Курячiвка Маркiвського р-ну, колгоспниця к-пу iм. Молотова. 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.
ПОНЕДIЛОК Павло Романович, 1914 р. народження, с. Курячiвка Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1852 стрiлецького полку 60 стрiлецької дивiзiї.
Вiйськовим трибуналом 1 армiї 21 липня 1943 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 липня
1943 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПОНЕЖА Петро Федотович, 1903 р. народження, с. Войтове Станично-Луганського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Войтовому, голова к-пу "Шлях до соцiалiзму". Арештований 17 сiчня 1933 року за звинуваченням в контрреволюцiйному саботажi. 19 квiтня 1933 року справу
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припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований
у 1933 роцi.
ПОНИЗОВНИЙ Стефан Юхимович, 1895 р.
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, робiтник шахти №
7-8. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОНОМАР Єгор Володимирович, 1912 р.
народження, с. Бондарiвка Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Бондарiвцi, заступник голови к-пу iм. Красiна. Луганським обласним судом 20 лютого 1950 року засуджений до 25
р. позбавлення волi. 9 червня 1954 року Верховним
судом УРСР міру покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОНОМАР Сергiй Кирилович, 1892 р. народження, с. Бондарiвка Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Бондарiвцi,
колгоспник к-пу iм. Красiна. Особливою нарадою
при МДБ СРСР 28 жовтня 1950 року засуджений до
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Андрiй Iванович, 1905 р.
народження, с. Андрiївка Марiупольського р-ну
Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, вибiйник шахти № 3.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 16 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Володимир Федосiйович,
1907 р. народження, с. Гнилякове Одеського р-ну
Одеської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, бригадир слюсарiв вагоноремонтного з-ду. Арештований 23 серпня 1944 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 16 листопада 1944
року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв
для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ПОНОМАРЕНКО Гаврило Миколайович,
1914 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 69 окремого саперного батальйону 63 стрiлецької дивiзiї.
Вiйськовим трибуналом 18 стрiлецького корпусу 23
березня 1938 року засуджений до 7 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Ганна Прокопiвна, 1905
р. народження, Донецька обл., українка, освiта початкова. Проживала в м. Алчевську, завiдуюча їдальнею радгоспу "Лиман". Арештована 16 червня
1938 року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 9 сiчня 1939 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Данило Васильович,
1888 р. народження, с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у смт
Бугаївка Перевальського р-ну, робiтник на прокладаннi пiд'їзних шляхiв до шахти № 5. Репресований
двiчi. Арештований 5 грудня 1937 року. за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 березня 1939
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 26 липня 1943 року Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Донецької обл. засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994
i 1990 роках.

ПОНОМАРЕНКО Дорофiй Михайлович,
1877 р. народження, с. Багачiвка Звенигородського
р-ну Київської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, робiтник 1-ї будiвельної контори тресту "Донбасжитлобуд". Арештований 14 листопада 1933 року за звинуваченням у
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї.
11 лютого 1934 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Євменiй Iванович, 1897
р. народження, с. Гончарiвка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Гончарiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 2 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.
ПОНОМАРЕНКО Iван Васильович, 1880 р.
народження, с. Гончарiвка Сватiвського р-ну, освiта
початкова. Проживав у Гончарiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї
ДПУ УРСР від 28 квiтня 1930 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Iван Гарасимович, 1900
р. народження, м. Павлоград Днiпропетровської
обл., українець, освiта вища. Проживав у с. Первомайськ Сватiвського р-ну, старший агроном зернорадгоспу "Сватiвський". Арештований 2 квiтня
1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 13 вересня 1943 року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1945
роцi.
ПОНОМАРЕНКО Iван Денисович, 1910 р.
народження, с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Курячiвцi,
робiтник на будiвництвi моста через рiчку Бiла.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 лютого
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Iван Iванович, 1891 р.
народження, с. Єлизаветовка Глушковського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник
доменного цеху з-ду iм. Ворошилова. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Iван Маркович, 1884 р.
народження, с. Покровське Матвєєво-Курганського
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у смт Успенка
Лутугинського р-ну, тесляр житлоблоку шахти "Лутугинська". Арештований 14 грудня 1937 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У сiчнi
1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Iван Панасович, 1917 р.
народження, с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта середня. На час арешту член
ВКП(б). Вiйськовослужбовець, старший сержант,
радiотелеграфiст 5 гвардiйської танкової бригади.
Вiйськовим трибуналом 9 армiї 10 сiчня 1943 року
засуджений до розстрiлу. 4 лютого 1943 року
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчнокавказького фрон-
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ту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Iван Петрович вiн же
Порфир Сергiйович, 1886 р. народження, с. Гончарiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Гончарiвцi, селянин-одноосiбник.
Репресований двiчi. Арештований 30 квiтня 1933
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21
червня 1933 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-пiд варти звiльнений.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1995 i 1960 роках.
ПОНОМАРЕНКО Iван Петрович, 1902 р.
народження, с. Тецьке Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi,
крiпильник шахти iм. Iллiча. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 25 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Iван Полiкарпович, 1919
р. народження, с. Петровеньки Слов'яносербського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Перевальську, крiпильник шахти iм. Сталiна. Арештований 5 березня 1938 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 24 березня 1938 року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Iван Якович, 1893 р. народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта початкова. Проживав у Бiлокуракиному, селянин-одноосiбник. Арештований 2 серпня 1931 року за звинуваченням у причетностi до здiйснення теракту.
16-17 грудня 1932 року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Йосип (Осип) Михайлович, 1884 р. народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
у Бобриковому, селянин-одноосiбник. Постановою
Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 13 сiчня
1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Клим Титович, 1912 р.
народження, с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, тимчасово не працював. Арештований 27
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. 1 квiтня 1948 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1948
роцi.
ПОНОМАРЕНКО Макар Iванович, 1907 р.
народження, с. Димитрiвка Волноваського р-ну Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Переможне Лутугинського р-ну, прибиральник породи шахти № 10. Арештований 5 липня
1943 року за звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької розвiдки. 20 листопада 1943 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Мирон Федорович, 1909
р. народження, с. Орловець, Київська обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний
Луч, бригадир радгоспу "Сталiнський вибiй". Арештований 19 вересня 1946 року за звинуваченням у
спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 7 грудня

1946 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1946 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Михайло Максимович,
1918 р. народження, с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 497 стрiлецького полку 12 армiї.
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 2
сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Михайло Федорович,
1898 р. народження, с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Кремiнна, ремонтний робiтник зал.ст. Кремiнна.
Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
28 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Мусiй Пантелiйович,
1903 р. народження, с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Курячiвцi, грабар 9 буддiльницi залiзничної магiстралi Москва-Донбас. "Трiйкою" УНКВС по Московськiй обл., Росiйська Федерацiя, 11 березня 1938
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 20
березня 1938 року. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Надiя Григорiвна, 1900
р. народження, с. Тецьке Старобiльського р-ну,
українка, неписьменна. Проживала в Тецькому,
колгоспниця к-пу iм. Шевченка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 30
травня 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Никанор Васильович,
1899 р. народження, с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с.
Курячiвка, вантажник матерiального складу зал.ст.
Катран, Бiлокуракинський р-н. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 28 лютого 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Олександр Федорович,
1905 р. народження, с. Петровеньки Слов'яносербського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав: кол. Серговський р-н, коваль шахти iм. Паризької комуни. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Павло Андрiйович, 1911
р. народження, с. Круглик Лутугинського р-ну,
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець,
боєць винищувального батальйону. Арештований
12 квiтня 1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом був
етапований углиб країни. 13 сiчня 1944 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1944 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Павло Власович, 1915 р.
народження, с. Петровеньки Слов'яносербського рну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, командир вiддiлення 25 окремої стрiлецької
бригади. Вiйськовим трибуналом 25 окремої стрiлецької бригади 2 квiтня 1942 року засуджений до
розстрiлу. Вiйськовий трибунал Волховського фронту 19 квiтня 1942 року замiнив розстрiл 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
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ПОНОМАРЕНКО Пантелiй Iллiч, 1866 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 3 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Петро Миколайович,
1917 р. народження, с. Курячiвка Старобiльського
р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 9 окремої стрiлецької бригади.
Арештований 27 сiчня 1942 року за звинуваченням
в антирадянських висловлюваннях. 3 лютого 1942
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1995 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Петро Степанович, 1898
р. народження, с. Соколовка Таганрозького р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець,
освiта середня. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Ровеньки, завiдуючий шахтою № 35. Народним судом кол. Ровенькiвського р-ну 19 вересня
1933 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1988 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Петро Якович, 1907 р.
народження, с. Петровеньки Слов'яносербського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Петровеньках, селянин-одноосiбник. Луганським окружним судом 3-5 сiчня 1930 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Семен Iванович, 1895 р.
народження, с. Лузанiвка, Київська обл., українець,
освiта середня. Проживав у м. Кремiнна, начальник
дiльницi № 2 шахти "Кремiнна". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1987 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Семен Олексiйович,
1888 р. народження, с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Курячiвцi, сторож виконробського пункту на будiвництвi залiзничної магiстралi Москва-Донбас.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 лютого
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Сидiр Миколайович,
1908 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 146
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 44
стрiлецької дивiзiї 17 червня 1942 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Вiйськовим трибуналом
Волховського фронту 23 липня 1942 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Степан Калинович, 1911
р. народження, с. Бзiв Баришiвського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськради, комендант ринку. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 20 квiтня 1945 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Терентiй Денисович,
1898 р. народження, с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с.
Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, провiдник поїздiв Пiвнiчно-Донецької залiзницi. "Трiйкою"
УНКВС по Московськiй обл., Росiйська Федерацiя,
11 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Ви-

рок виконано 20 березня 1938 року. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Трифон Якович, 1881 р.
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, селянин-одноосiбник. Арештований 24 липня 1931 року за
звинуваченням у причетностi до здiйснення теракту. 16-17 грудня 1932 року справу припинено за
смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Фадей Олександрович,
1900 р. народження, с. Новоселiвка Слов'яносербського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, робiтник
зал.ст. Сентянiвка. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 27 березня 1933 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПОНОМАРЕНКО Федiр Iванович, 1901 р.
народження, с. Гончарiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, кучер об'єднання "Доненерго". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Федот Михайлович, 1894
р. народження, с. Бобрикове Антрацитiвського рну, українець. Проживав у Бобриковому, швець-кустар. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОНОМАРЕНКО Якiв Митрофанович,
1906 р. народження, смт Бiловодськ, українець,
освiта початкова. Проживав у Бiловодську, комiрник к-пу iм. 20-рiччя Жовтня. Арештований 1 червня 1942 року за звинуваченням у тому, що потрапив
у полон. 7 травня 1943 року справу припинено, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОНОМАРЧУК Михайло Федорович, 1925
р. народження, с. Обжиле Балтського р-ну Одеської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Стахановi, техпрацiвник училища № 9. Вiйськовим
трибуналом 12 армiї 25 травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Ананiй Михайлович, 1896
р. народження, с. Комишне Станично-Луганського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Комишному, завiдуючий торгвiддiлом райспоживспiлки.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1957 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Андрiй Сидорович, 1913 р.
народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Великоцьку, селянин-одноосiбник. Арештований 2 травня 1931 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 20 жовтня 1931 року з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1997 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Антон Кузьмич, 1913 р. народження, с. Зарянське Каменського р-ну Челябiнської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Луганську, командир
вiддiлення мiської пожежної команди. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 9 червня
1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
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ПОНОМАРЬОВ Василь Iванович, 1905 р.
народження, с. Садки Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Садках, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегії
ДПУ УРСР 2 квiтня 1930 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Василь Iванович, 1912 р.
народження, с. Лазареново Нiкiтовського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Стахановi, охоронник
швейної фабрики. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 9 травня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1963 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Василь Миколайович,
1899 р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Мiусинську, слюсар шахти № 17-бiс. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Василь Степанович, 1894
р. народження, смт Талове Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, машинiст шахти № 12. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 22 липня 1935 року засуджений до
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Василь Тимофiйович, 1909
р. народження, с. Половинкине Старобiльського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Половинкиному, стрiлочник зал.ст. Старобiльськ. Арештований 31 серпня 1936 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 28 листопада 1936 року виправданий Спецколегiєю Лiнiйного суду Московсько-Донецької залiзницi. Реабiлiтований у 1936
роцi.
ПОНОМАРЬОВ Григорiй Федорович, 1917
р. народження, с. Загребаловка Богучарського р-ну
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, не працював. Арештований 22 червня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14 липня 1942
року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв
для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ПОНОМАРЬОВ Iван Андрiйович, 1887 р.
народження, смт Станично-Луганське, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Станично-Луганському, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої
наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 5 червня 1932
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Iван Леонтiйович, 1895 р.
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, охоронник воєнiзованої охорони з-ду
iм. Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 13 травня 1942 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Iван Матвiйович, 1891 р.
народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Тарасiвцi, колгоспник к-пу iм. Ворошилова. Арештований 9
квiтня 1943 року за звинуваченням у пособництвi
нiмецьким окупантам. 18 листопада 1944 року

справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Iван Пилипович, 1889
(1899) р. народження, с. Верхня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова.
Проживав у Верхнiй Вiльховiй, слюсар Верхньогарасимiвської МТС. Особливою "трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Iван Прокопович, 1881 р.
народження, с. Лазареново Нiкiтовського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Стахановi, кучер товариства "Санпросвiта". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Iларiон Леонтiйович, 1893 р.
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Петрiвцi, колгоспник к-пу "Полiтвiддiл". Донецьким обласним судом 3 квiтня 1935 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990
роцi.
ПОНОМАРЬОВ Конон Харитонович, 1894 р.
народження, Мiллеровський р-н Ростовської обл.,
Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова.
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, завiдуючий пекарнею Луганської дiльницi залiзничної магiстралi Москва-Донбас. "Трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 29 березня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Костянтин Филимонович,
1893 р. народження, с. Сизе Станично-Луганського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт
Станично-Луганське, не працював. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Кузьма Денисович, 1906 р.
народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1105 артилерiйського полку резерву Головнокомандування. Вiйськовим трибуналом 42 окремої
стрiлецької бригади 19 листопада 1942 року засуджений до розстрiлу. Страчений 6 грудня 1942 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Кузьма Наумович, 1876 р.
народження, смт Талове Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Таловому,
колгоспник к-пу iм. Ленiна. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ПОНОМАРЬОВ-БРУК Лев Аркадiйович,
1906 р. народження, м. Днiпропетровськ, єврей,
освiта середня. Проживав у м. Луганську, оперативний уповноважений виправно-трудової колонiї
НКВС. Вiйськовою колегiєю Верховного суду
СРСР 5 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу
і того ж дня страчений. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Леонiд Африканович, 1908
р. народження, с. Весела Тарасiвка Лутугинського
р-ну, українець, освiта початкова. На час арешту
член ВКП(б). Проживав у Веселiй Тарасiвцi, не
працював. Вiйськовим трибуналом 54 стрiлецької
дивiзiї 15 березня 1943 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
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ПОНОМАРЬОВ Леонiд Дмитрович, 1912 р.
народження, с. Федоровка Федоровського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. Проживав у м. Ровеньки, не працював.
Арештований 24 лютого 1943 року за звинуваченням у вбивствi двох румун-комунiстiв. 18 серпня
1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Микола Васильович, 1918 р.
народження, смт Станично-Луганське, росiянин,
освiта середня. На час арешту член ВКП(б).
Вiйськовослужбовець. Вiйськовим трибуналом залiзничних вiйськ НКВС 6 березня 1946 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ПОНОМАРЬОВ М и к о л а
Дмитрович,
1893 р. народження, смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Нижньому Нагольчику, крiпильник шахти
№ 22. Репресований двiчi. Постановою Особливої
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 11 серпня 1932
року на 3 р. заборонено проживання в рядi регiонiв
країни. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Микола Федорович, 1909
р. народження, с. Климiвка Бiлокуракинського рну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий вiйськової частини 1125. Вiйськовим
трибуналом 37 армiї 12 червня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Михайло Стефанович,
1926 р. народження, х. Пристєновський, Нижньочирський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Антрацитi, не працював. Арештований 30 червня
1942 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. У
зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни,
де пізніше не виявлений. 12 вересня 1949 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Никифор Iллiч, 1887 р. народження, смт Станично-Луганське, росiянин, освiта початкова. Проживав у Станично-Луганському,
не працював. Арештований 27 грудня 1941 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 квiтня
1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Олександр Iванович, 1923
р. народження, смт Щотове Антрацитiвської
мiськради, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 1168 стрiлецького полку.
Вiйськовим трибуналом 346 стрiлецької дивiзiї 9
травня 1943 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 25 травня 1943 року. Реабiлiтований у
1993 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Олександр Федорович,
1915 р. народження, х. Молокановський, Нижньочирський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Красний Луч, студент Краснолуцького робiтфаку. Арештований 26 червня 1934 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 28 липня 1934 року

звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Олександр Якович, 1900 р.
народження, с. Лінивки Зміївського повіту Харківської губернії, українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, бригадир вагоноремонтного з-ду.
Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
16 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 жовтня 1937 року. Реабiлiтований
у 1958 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Олексiй Микитович, 1888
р. народження, с. Гарасимiвка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
Гарасимiвцi, колгоспник к-пу iм. Калiнiна. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 20
березня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Омелян Дмитрович, 1908
р. народження, с. Лазареново Нiкiтовського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, покрiвельник будцеху шахти iм. Сталiна. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Павло Федорович, 1888 р.
народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, столяр будцеху тресту "Ворошиловвугiлля". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Панас Андрiйович, 1870 р.
народження, с. Гарасимiвка Станично-Луганського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Валуйське Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї
ДПУ УРСР вiд 4 квiтня 1930 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Панас Стефанович, 1893 р.
народження, с. Верхньогарасимiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
Верхньогарасимiвцi, колгоспник к-пу iм. Блюхера.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Петро Андрiйович, 1874 р.
народження, с. Половинкине Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка,
шорник артiлi "Транспортник". Арештований 1 жовтня 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. 9 березня 1939 року з-пiд варти звiльнений
пiд пiдписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ПОНОМАРЬОВ Петро Сергiйович, 1897 р.
народження, с. Половинкине Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 58 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 20 району авiацiйного базування 6 сiчня 1943
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Петро Тимофiйович, 1895
р. народження, Серафимовицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, охоронник з-ду
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iм. Будьонного. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 9 лютого 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Семен Назарович, 1906 р.
народження, с. Плотина Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, зчiплювач вагонiв з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Семен Пилипович, 1894 р.
народження, с. Плотина Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Плотинi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої
наради при Колегiї ОДПУ вiд 13 сiчня 1930 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПОНОМАРЬОВ Семен Тимофiйович, 1889
р. народження, с. Тепле Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт
Станично-Луганське, робiтник Луганського з-ду iм.
Жовтневої революцiї. Донецьким обласним судом
26 лютого 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Сергiй Матвiйович, 1898
р. народження, с. Новопокровка Бiлокуракинського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Новопокровцi, завiдуючий молочнотоварною фермою
к-пу iм. Кiрова. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 15 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 26 вересня 1937 року. Реабiлiтований у
1969 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Степан Микитович, 1884
р. народження, с. Тепле Станично-Луганського рну, 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.
ПОНОМАРЬОВ Стефан Олександрович,
1874 р. народження, с. Гарасимiвка Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Гарасимiвцi, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 28 березня
1930 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Тихiн Iванович, 1915 р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськради, робiтник шахти №
33-37. Арештований 12 березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 7
квiтня 1943 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Федiр Данилович, 1877 р.
народження, с. Лазареново Нiкiтовського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. Проживав у м. Стахановi, конюх
мiськради. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Федiр Матвiйович, 1897 р.
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Мiу-

синську, колгоспник к-пу iм. Ворошилова. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР 29
червня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Феодосiй Дмитрович, 1900
р. народження, с. Верхньогарасимiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав
у ст-цi Митякiнськiй Тарасовського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, селянин-одноосiбник. Арештований 14 березня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 липня 1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Юхим Йосипович, 1902 р.
народження, смт Павлиш Онуфрiївського р-ну
Кiровоградської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну,
коваль зал.ст. Родакове. Вiйськовим трибуналом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 29 жовтня 1944 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1945 роцi.
ПОНОМАРЬОВ Яким Парфентiйович,
1897 р. народження, с. Верхня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, тесляр артiлi "Металiст".
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПОНОМАРЬОВА (СТЕПАНЕНКО) Агрипина Петрiвна, 1898 р. народження, с. Гончарiвка
Сватiвського р-ну, українка, неписьменна. Проживала в Гончарiвцi, без певних занять. Донецьким
обласним судом 4-5 квiтня 1935 року засуджена до
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ПОНОМАРЬОВА Валентина Федорiвна,
1926 р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької
мiськради, українка, освiта н/середня. Проживала в
Мiусинську, вiдповiдальний виконавець вiддiлу
технiчного постачання Штердресу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 29 вересня
1945 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 4
серпня 1951 року Верховним судом СРСР мiру покарання знижено до 6 р. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ПОНОМАРЬОВА Ганна Давидiвна, 1894 р.
народження, смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiвського р-ну, українка, неписьменна. Проживала у Нижньому Нагольчику, домогосподарка. 5 квiтня 1942
року вiдiбрано пiдписку про невиїзд як у дружини
репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПОНОМАРЬОВА (ВОЛОШИНА, БІБАКОВА) Євгенiя Гаврилiвна, 1893 р. народження, с.
Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, українка, неписьменна. Проживала в с. Боровеньки Кремiнського рну, селянка-одноосiбниця. Арештована 4 вересня
1931 року за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 21 лютого 1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.Реабiлiтована у 1932 роцi.
ПОНОМАРЬОВА Iрина Онисимiвна, 1905
р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької
мiськради, українка, освiта початкова. Проживала у
Мiусинську, колгоспниця к-пу iм. Кiрова. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 21
квiтня 1945 року вислана за межi України як член
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сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ПОНОМАРЬОВА Клавдiя Прокопiвна,
1913 (1919) р. народження, с. Урчун Черепановського р-ну Новосибiрської обл., Росiйська Федерацiя, українка, освiта початкова. Проживала в м. Антрацитi, перукар. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 18 серпня 1943 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1992 роцi.
ПОНОМАРЬОВА Марiя Iванiвна, 1899 р.
народження, с. Красний Яр Краснодонського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, не працювала. Особливою нарадою при МДБ
СРСР 18 грудня 1946 року засуджена до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ПОНОМАРЬОВА Олександра Федорiвна,
1917 р. народження, с. Закотне Новопсковського рну, українка, освiта початкова. Проживала в с.
Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, в'язальниця майстернi культпрому. Постановою Особливої наради
вiд 1 липня 1944 року вислана за межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ПОНОМАРЬОВА Парасковiя Михайлiвна,
1882 р. народження, смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської мiськради, українка, неписьменна. Проживала в Нагольно-Тарасівцi, 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.
ПОНОМАРЬОВА Феодосiя Григоровна,
1901 (1902) р. народження, с. Весела Тарасiвка Лутугинського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в смт Георгiївка Лутугинського р-ну, домогосподарка. Арештована 10 листопада 1941 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 квiтня
1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у
1994 роцi.
ПОНОМАРЬОВА Юхимiя Павлiвна, 1893
р. народження, с. Ганнiвка Старобiльського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала у с. Курячiвка Старобiльського р-ну, домогосподарка. 13 червня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
по охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджена
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989
роцi.
ПОПАДЬЇН Iван Павлович, 1904 р. народження, х. Нижньоцарицинський, Усть-Медведицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний
Луч, вантажник хлiбозаводу. Арештований 29 листопада 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11 липня 1933 року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ПОПАДЬЇН Митрофан Павлович, 1912 р.
народження, х. Нижньоцарицинський, Усть-Медведицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Вахрушеве Краснолуцької мiськради, десятник служби руху шахти № 7-8. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 14 вересня 1938 року.
Реабiлiтований у 1964 роцi.

ПОПАДЬЇН Павло Iванович, 1884 р. народження, х. Нижньоцарицинський, Усть-Медведицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, кучер шахти № 7-8.
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 16
квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОПАНДОПУЛО Євстафiй Йорданович,
1882 р. народження, Туреччина, грек, освiта початкова. Проживав у кол.с-щi Дiвжик Фащiвської селищної Ради Антрацитiвського р-ну, пенсiонер,
iнвалiд. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15
лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОПАНДОПУЛО Павло Анастасович,
1884 р. народження, м. Таганрог Ростовської обл.,
Росiйська Федерацiя, грек, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, рахiвник транспортного
цеху тресту "Донбасантрацит". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПОПАНДОПУЛО Христо Михайлович,
1889 р. народження, Туреччина, грек, освiта початкова. Проживав у смт Володарськ Свердловської
мiськради, крiпильник шахти iм. Володарського.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 лютого
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ПОПАЯНОВ (ПАПАЙОАНІ) Петро Панайотович, 1887 р. народження, Туреччина, грек, освiта початкова. Проживав у смт Володарськ Свердловської мiськради, не працював. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 10 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПОПЕК Iван Казимирович, 1906 р. народження, с. Канiвка Волочиського р-ну Вiнницької
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу iм.
Куйбишева. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОПЕЛЬ (ПОПIЛЬ) Анна Дем'янiвна, 1899
р. народження, с. Соломна Сатанiвського р-ну
Вiнницької обл., полька, освiта початкова. Проживала в с. Тецьке Старобiльського р-ну, колгоспниця
к-пу iм. Шевченка. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 22 листопада 1937 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ПОПЕЛЬНУХ Володимир Купрiянович,
1910 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта
середня. Проживав у м. Луганську, токар артiлi
"Металотранс". Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 20 лютого 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ПОПЕСКО Дмитро Олександрович, 1896 р.
народження, Молдавська РСР, молдаванин, освiта
початкова. Проживав у с. Новоiванiвка Попаснянського р-ну, вибiйник шахти мiсцевпрому (м. Новодружеськ Лисичанської мiськради). "Трiйкою"
УНКВС по Київськiй обл. 7 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 жовтня
1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПОПЕСКО Iван Порфирiйович, 1906 р. народження, с. Собар Сорокського повiту, Бессарабiя,
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молдаванин, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, продавець райспоживспiлки. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 15 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОПИТЧЕНКО Григорiй Степанович,
1916 р. народження, смт Княгинiвка Краснолуцької
мiськради, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 619 стрiлецького полку.
Вiйськовим трибуналом 203 стрiлецької дивiзiї 23
листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОПИТЧЕНКО Тетяна Дмитрiвна, 1913 р.
народження, смт Княгинiвка Краснолуцької
мiськради, українка, освiта початкова. Проживала в
Княгинiвцi, домогосподарка. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 10 лютого 1945 року вислана за межi України як дружина репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1960 роцi.
ПОПIЛНУХА (ПОПЕЛЬНУХА) Павло Iванович, 1896 р. народження, с. Данилiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Данилiвцi, колгоспник к-пу "Червона зоря".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1968 роцi.
ПОПIНАШКIН Абрам Кузьмич, 1903 р. народження, с. Казаново, Смоленська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Новодружеську Лисичанської мiськради, крiпильник шахти мiсцевпрому. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 18 червня 1942 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ПОПКО Степан Олександрович, 1905 р. народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, не працював. Особливою
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 9 лютого 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОПКОВ Василь Харлампович, 1909 р. народження, х. Новозенцов, Боковський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, комiрник радгоспу "Хрустальный".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ПОПКОВ Павло Iллiч, 1903 р. народження,
м. Шостка Чернiгiвської обл., українець, освiта вища. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Петровське Краснолуцької мiськради, начальник цеху
№ 1 з-ду № 59. Вiйськовою колегiєю Верховного
суду СРСР 31 травня 1940 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ПОПЛАВСЬКА Лергарда Йосипiвна, 1902
р. народження, с. Сторониче Плужнянського р-ну
Вiнницької обл., полька, освiта початкова. Проживала в с. Шулiкiвка Бiловодського р-ну, колгоспниця к-пу "Комсомолець". 3 червня 1942 року
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi
тилу вiйськової частини 1080 засуджена до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.
ПОПЛАВСЬКИЙ Iван Йосипович, 1906 р.
народження, с. Данькiвка Iзяславського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.

Колядiвка Новоайдарського р-ну, тесляр к-пу
"Бiльшовик". Особливою нарадою при НКВС СРСР
4 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОПЛАВСЬКИЙ Казимир Iванович, 1904
р. народження, с. Фельштин Городоцького р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта середня. Проживав
на кол.х. Миколаївка Верхньодуванської селищної
Ради Сватiвського р-ну, медфельдшер. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 20 серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОПЛАВСЬКИЙ Мар'ян Валерiанович,
1892 р. народження, х. Дальнiвка, Плужнянський рн Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Скородна Маркiвського р-ну, колгоспник кпу iм. Постишева. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПОПЛАВСЬКИЙ Тихiн Єгорович, 1887 р.
народження, с. Рiвне Новоукраїнського р-ну Кiровоградської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, робiтник шахти № 1 "Анненська". Арештований 14 грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 сiчня 1933
року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОПЛАВСЬКИЙ Франц Йосипович, 1902
р. народження, с. Мала Салиха Антонинського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у м. Стахановi, слюсар шахти № 3-3-бiс. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 сiчня 1938 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ПОПОВ Андрiй Дмитрович, 1860 р. народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, без певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОПОВ Андрiй Iванович, 1883 р. народження, с. Нижньодеревечка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi,
сторож молокозаводу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ПОПОВ Андрiй Олександрович, 1893 р. народження, с. Верхньодеревечка Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, тесляр молокозаводу. Особливою "трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПОПОВ Андрiй Степанович, 1901 р. народження, х. Новоруський, Волошинський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, вантажник зду "Гiрничий iнструмент". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 29 сiчня 1944 року мiрою покарання
визначено строк попереднього ув'язнення – був арештований 29 березня 1943 року за звинуваченням у
протиправних дiях. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПОПОВ Антон Васильович, 1915 р. народження, с. Червонопопiвка Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник шахти iм. Титова. "Трiйкою"
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УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПОПОВ Антон Григорович, 1884 р. народження, с. Крякiвка Слов'яносербського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Крякiвцi, робiтник Свердловського лiсгоспу. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 11 квiтня 1942 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПОПОВ Арсенiй Iванович, 1915 р. народження, смт Iзварине Краснодонської міськради,
росiянин, освiта н/вища. Проживав у смт Бiрюкове
Свердловської мiськради, завiдуючий селищною
школою. Арештований 16 квiтня 1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 травня 1943
року виправданий Вiйськовим трибуналом 2 армiї,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.
ПОПОВ Артем Харитонович, 1861 р. народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Новоборовому,
селянин-одноосiбник. Арештований 17 лютого
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 березня 1930 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.
ПОПОВ Валентин Георгiйович (Єгорович),
1902 р. народження, с. Миколаївка Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, секретар другої дiльницi нарсуду м. Луганська. Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 27 сiчня 1931 року засуджений до 7 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОПОВ Василь Лукич, 1903 р. народження,
х. Красноярський, Верхньокурмоярський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта середня. Проживав у м. Ровеньки, плановик-касир Ровенькiвського вiддiлу кiнофiкацiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Київського округу 17
серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПОПОВ Василь Михайлович, 1915 р. народження, м. Старобiльськ, росiянин, освiта середня.
Вiйськовослужбовець, командир батареї 889 артилерiйського полку. Вiйськовим трибуналом 328
стрiлецької дивiзiї 5 березня 1942 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Виконання вироку
вiдстрочено, направлений у дiючу армiю. 1 жовтня
1943 року за виявлену мужнiсть звiльнений вiд покарання. Реабiлiтований у 1975 роцi.
ПОПОВ Василь Титович, 1893 р. народження, с. Голикове Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, наваловiдбiйник шахти iм. Крупської. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 27 жовтня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959
роцi.
ПОПОВ Вiктор Миколайович, 1908 р. народження, ст-ця Краснодонецька Краснодонецького
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi Верхня
Краснянка Краснодонського р-ну, бухгалтер Краснодонської держшвейфабрики. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ПОПОВ Володимир Iванович, 1906 р. народження, м. Костянтинiвка Донецької обл., украї-

нець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
заступник начальника Луганського вiйськторгу.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 жовтня
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1956 роцi.
ПОПОВ Володимир Степанович, 1895 р. народження, с. Пензенське Горяче-Ключевського р-ну
Краснодарського краю, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiвського р-ну, десятник Бокiвського рудоуправлiння. Вiйськовим трибуналом Захiдного фронту 18 липня 1945 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОПОВ Георгiй Антонович, 1903 р. народження, Цебрикiвський р-н Одеської обл., болгарин, освiта середня. Проживав у м. Красний Луч,
технiк дослiдної станцiї науково-дослiдного iнституту вугiльної промисловостi. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 23 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ПОПОВ Геронтiй Iванович, 1898 р. народження, смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської
мiськради, українець, освiта середня. Проживав у м.
Свердловську, рахiвник вiддiлу кадрiв тресту "Свердловвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПОПОВ Григорiй Миколайович, 1886 р. народження, с. Хороше Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта середня. Проживав у с. Чепигiвка
Сватiвського р-ну, служитель релiгiйного культу.
Репресований двiчi. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 24 лютого 1930 року засуджений до
3 р. позбавлення волi. 10 сiчня 1936 року арештований за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2627 березня 1936 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у 1993 i 1936 роках.
ПОПОВ Григорiй Олексiйович, 1899 р. народження, ст-ця Мєшковська Мигулiнського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Суходiльську Краснодонської мiськради, бригадир радгоспу "Труд
гiрника". Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПОПОВ Григорiй Петрович, 1908 р. народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-ну,
росіянин, освiта початкова. Проживав у Валуйському, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при
Колегiї ДПУ УРСР 28 лютого 1931 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990
роцi.
ПОПОВ Данило Вiкторович, 1902 р. народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Сватове, кочегар депо зал.ст. Сватове. Арештований 25
сiчня 1930 року за звинуваченням у тому, що пiд
час громадянської вiйни служив у бiлогвардiйських
каральних загонах. 26 лютого 1930 року Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.
ПОПОВ Дмитро Гурiйович, 1872 р. народження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Борiвському,
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селянин-одноосiбник. Постановою Донецького обласного суду вiд 20 вересня 1932 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПОПОВ Дмитро Олексiйович, 1875 р. народження, кол.х. Боголюбiвка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав на кол.х.
Курочкiн Макiївської сiльради Кремiнського р-ну,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 сiчня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПОПОВ Євграф Iванович, 1873 р. народження, с-ще Хрящiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Валуйське
Станично-Луганського р-ну, сторож слюсарної
майстернi Луганського залiзничного технiкуму.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 жовтня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОПОВ Єгор Антонович, 1904 р. народження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у с. Кримське Слов'яносербського р-ну, лiсничий Кримського лiсництва.
Арештований 1 квiтня 1943 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 7 квiтня 1944 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1944 роцi.
ПОПОВ Єгор Григорович, 1901 р. народження, с. Казинка Липецького р-ну Воронезької
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, не працював. Арештований 25 березня 1943 року за звинуваченням у
пособництвi нiмецьким окупантам. 3 липня 1943
року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОПОВ Єгор Петрович, 1899 р. народження, с. Крутi Гори Борінського р-ну Воронезької
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької
мiськради, завiдуючий поверхневим комплексом
шахти № 8. Вiйськовим трибуналом 383 стрiлецької
дивiзiї 18 березня 1942 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОПОВ Iван Артемович, 1921 р. народження, с. Старий Айдар Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта н/середня. Проживав у м. Луганську, шофер Укррадгосптрансу. Вiйськовим трибуналом Київського вiйськового округу 20 травня 1953
року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 17 червня 1953 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР мiру покарання знижено до 15 р. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПОПОВ Iван Вакулович, 1907 р. народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Валуйському,
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28 лютого 1931
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 1 жовтня
1937 року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1990 i 1989 роках.
ПОПОВ Iван Iларiонович, 1924 р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, росiянин,
освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, санiнструктор санчастини 168 гаубичної артилерiйської бригади. Вiйськовим трибуналом Закавказького вiйсько-

вого округу 2 червня 1947 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОПОВ Iван Ксенофонтович, 1893 р. народження, х. Караїчев, Каменський р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, вантажник шахти №
23. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
ПОПОВ Iван Михайлович, 1885 р. народження, м. Новочеркаськ Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у
смт Бокове-Платове Антрацитiвської мiськради,
вчитель. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ПОПОВ Iван Никифорович, 1888 р. народження, с. Миколаївка Станично-Луганського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, не працював. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 8 серпня 1944 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОПОВ Iван Сергiйович. Проживав у м. Луганську. Луганською повiтовою ЧК 14 лютого 1919
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ПОПОВ Iван Федорович, 1880 р. народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПОПОВ Iван Федорович, 1898 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, бухгалтер мiськкомунгоспу.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1958 роцi.
ПОПОВ Iван Якович, 1910 р. народження,
м. Попасна, українець, освiта початкова. Проживав
у м. Луганську, слюсар з-ду Наркомату шляхiв.
Арештований 13 листопада 1944 року за звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької розвiдки. У 1945 роцi з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПОПОВ Йосип Петрович, 1900 р. народження, х. Канигi, Раздорський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник з-ду iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. 20 жовтня 1939 року вирок скасовано, справу
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
ПОПОВ Карпо Федорович, 1872 р. народження, с. Лопаскине Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Лопаскиному, робiтник Слов'яносербського лiсництва.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПОПОВ Кирило Никанорович, 1905 р. народження, х. Новодонецький, Морозовський р-н
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську,
оглядач вагонiв зал.ст. Старобiльськ. Вiйськовим
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трибуналом Харкiвського вiйськового округу 17-18
лютого 1938 року засуджений до 4 р. позбавлення
волi. 2 сiчня 1941 року Пленумом Верховного суду
СРСР вирок скасовано, справу припинено. Реабiлiтований у 1941 роцi.
ПОПОВ Костянтин Iванович, 1902 р. народження, с. Головчино Грайворонського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав у м. Алчевську, технiк-нормувальник "Енергобуду". Арештований 8 грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20
травня 1933 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПОПОВ Костянтин Микитович, 1906 р. народження, с. Сокiльники Слов'яносербського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Мокрий
Лог Шахтинського р-ну Ростовської обл., Росiйська
Федерацiя, тракторист к-пу "Красна нива". Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 10 березня
1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОПОВ Леонтiй Панасович, 1861 р. народження, с. Курячiвка Старобiльського р-ну. Проживав у Курячiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 12 липня 1921 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11 серпня 1921 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1921 роцi.
ПОПОВ Макар Григорович, 1886 р. народження, с. Крякiвка Слов'яносербського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Крякiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 9 вересня 1941 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 11 сiчня 1942 року справу
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПОПОВ Матвiй Васильович, 1884 р. народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Новоборовому,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 20 сiчня 1931 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПОПОВ Микита Павлович, 1908 р. народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, росiянин,
освiта середня. Проживав у Тимоновому, завiдуючий сiльською школою. Арештований 18 грудня
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 серпня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОПОВ Микола Васильович, 1910 (1911) р.
народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник пилонасiкального з-ду. Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР по Донецькiй обл. 27 сiчня 1931 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у
1989 i 1988 роках.
ПОПОВ Микола Данилович, 1873 р. народження, с. Пантюхине Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Бiлолуцьк
Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу "Червоноармiєць". Спецколегiєю Донецького обласного суду

11 липня 1938 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОПОВ-НАУМЕНКО Микола Iванович,
1897 р. народження, ст-ця Незамаєвська, Краснодарський край, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. На час арешту член ВКП(б). Проживав у
м. Краснодонi, керуючий трестом "Краснодонвугiлля". Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 2
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ПОПОВ Микола Тарасович, 1908 р. народження, х. Iсаєв, Глубокинський р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, завгосп маркшейдерської партiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 6 грудня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1991 роцi.
ПОПОВ Микола Тимофiйович, 1899 р. народження, смт Борiвське Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Борiвському, робiтник Лисичанського з-ду "Донсода". Арештований 22 лютого 1943 року за звинуваченням у
причетностi до агентури нiмецької розвiдки. 19 липня 1943 року справу припинено за смертю
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОПОВ Микола Трифонович, 1888 р. народження, с. Єлизаветiвка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта середня. Проживав у с. Червона
Поляна Антрацитiвського р-ну, служитель релiгiйного культу. Постановою Особливої наради при
Колегiї ОДПУ вiд 3 вересня 1929 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПОПОВ Митрофан Савелiйович, 1912 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. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПОПОВ Михайло Олексiйович, 1888 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
Проживав у Луганську, служитель релiгiйного
культу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 28 травня 1945 року засуджений до 8
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПОПОВ Михайло Федорович, 1898 р. народження, с. Борки Курганського р-ну Уральської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня.
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Перевальську, завiдуючий шахтою iм. Сталiна. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 9 липня 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1957 роцi.
ПОПОВ Назар Васильович, 1888 р. народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у с. Покровське Троїцького р-ну, заготiвельник Покровського сiльпо.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi
тилу Пiвденно-Захiдного фронту 5 червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОПОВ Никанор Макарович, 1894 р. народження, м. Краснодон, росiянин, освiта початкова.
Проживав у Краснодонi, рiльник артiлi "П'ятирiчка". Репресований двiчi. Особливою нарадою при

143

Назвемо всіх поіменно
Колегiї ДПУ УРСР 20 лютого 1933 року засуджений до 3 р.позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОПОВ Никифор Артемович, 1899 р. народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Новоборовому,
селянин-одноосiбник. Арештований 20 квiтня 1932
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3
липня 1932 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.
ПОПОВ Олександр Дем'янович, 1901 р. народження, м. Краснодон, росiянин, освiта середня.
Проживав у м. Перевальську, конторник шахти №
25. Репресований двiчi. Арештований 8 грудня 1932
року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 16 сiчня 1933 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. 14 вересня 1938 року "трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1960 роках.
ПОПОВ Олександр Iванович, 1889 р. народження, с. Комишне Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Комишному, тесляр-приватник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1985 роцi.
ПОПОВ Олександр Миколайович, 1910 р.
народження, с. Валуйське Станично-Луганського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Валуйському, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 28 лютого 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ПОПОВ Олексiй Петрович, 1888 р. народження, с. Слоновка Новооскольського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у с. Чмирiвка Старобiльського р-ну,
служитель релігійного культу. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 5 квiтня 1939 року засуджений до 8
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОПОВ Омелян Iванович, 1883 р. народження, с. Нижня Вiльхова Станично-Луганського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Нижнiй Вiльховiй, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР від 5 лютого 1930 року висланий
на 3 р. за межi України. 21 серпня 1933 року арештований за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 19 вересня 1933 року справу припинено. Реабiлiтований вiдповiдно у
1989 i 1994 роках.
ПОПОВ Павло Володимирович, 1877 р. народження, с. Тiм Щигровського р-ну Курської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, майстер стальцеху. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 21 вересня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ПОПОВ Павло Олексiйович, 1903 р. народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новорозсошi, колгоспник к-пу iм. Єжова. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року

засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОПОВ Павло Петрович, 1876 р. народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Новоборовому, селянин-одноосiбник. Арештований 20 квiтня 1932 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 серпня 1932 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.
ПОПОВ Павло Петрович, 1886 р. народження, с. Комишне Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Комишному, селянин-одноосiбник. Арештований 6 березня 1931
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1
липня 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОПОВ Павло Степанович, 1888 р. народження, с. Талицький Чамлик Талицького р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. Проживав у м. Луганську, бондар тарного цеху м'ясокомбiнату. Вiйськовим трибуналом
Луганського гарнiзону 11 сiчня 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПОПОВ Петро Вакулович, 1904 р. народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Валуйському, селянин-одноосiбник. Репресований двічі.
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28 лютого 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Постановою Особливої наради при Колегії
ДПУ УРСР від 19 квітня 1933 року після відбуття
покарання висланий на 3 р. за межі України. Реабiлiтований в обох справах у 1990 роцi.
ПОПОВ Петро Iванович, 1901 р. народження, Польща, українець, освiта вища. Проживав у м.
Перевальську, головний iнженер шахти "Паркомуна". Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 19 жовтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 26 березня 1939 року.
Реабiлiтований у 1957 роцi.
ПОПОВ Петро Степанович, 1900 р. народження, х. Ногiн, Вейделевський р-н Воронезької
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта середня. Проживав у с. Калинова Балка Бiлокуракинського р-ну, завiдуючий сiльською школою.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1957 роцi.
ПОПОВ Петро Тимофійович, 1907 р. народження, с. Денежникове Новоайдарського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав за місцем народження, кріпильник шахти № 1-2 тресту "Первомайськвугілля". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 10 січня 1945 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1993 році.
ПОПОВ Пимін Леонтiйович, 1870 р. народження, с. Крякiвка Слов'яносербського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Крякiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегії ДПУ УРСР вiд 21 березня 1930 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
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ПОПОВ Самiйло Федорович, 1894 р. народження, с. Нижньодеревечка Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, збагачувач вугiлля шахти № 1-бiс.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1964 роцi.
ПОПОВ Семен Iларiонович, 1910 р. народження, х. Нижня Шевирiвка, Каменський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав
у смт Iзварине Краснодонської мiськради, начальник шахти № 49 "Iзварине". Особливою нарадою
при НКВС СРСР 30 червня 1945 року засуджений
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957
роцi.
ПОПОВ Сергiй Iванович, 1880 р. народження, с. Верхньодеревечка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, ветфельдшер к-пу "П'ятирiчка". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПОПОВ Сергiй Платонович, 1908 р. народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської
мiськради, українець, освiта вища. Проживав у м.
Антрацитi, не працював. Арештований 14 червня
1942 року за звинуваченням у шпигунствi. У зв'язку
з воєнним станом етапований углиб країни, де
пiзнiше не виявлений. 31 березня 1948 року справу
припинено за недоведенiстю. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПОПОВ Сергiй Семенович, 1900 р. народження, с. Крякiвка Слов'яносербського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Крякiвцi, колгоспник к-пу "Заповiт Iллiча". Вiйськовим трибуналом гарнiзону м. Луганська 18 грудня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОПОВ Степан Васильович, 1907 р. народження, с-ще Калiнiнське, Донецька обл., молдаванин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, робiтник шахти № 18. 8 липня 1942 року Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПОПОВ Тихiн Маркiянович, 1896 р. народження, м. Воронеж, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/вища. Проживав у м. Рубiжне, майстер ремiсничого училища № 5. Луганським обласним судом 13 травня 1946 року засуджений до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПОПОВ Федiр Аристархович, 1907 р. народження, х. Дубовой, Тарасовський р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, вибiйник шахти №
56. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ
УРСР вiд 19 квiтня 1933 року висланий за межi
України умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОПОВ Федiр Васильович, 1882 р. народження, с. Рогове Новопсковського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, без
певного мiсця роботи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПОПОВ Федiр Єгорович, 1880 р. народження, с. Кулеватово, Тамбовська губернiя, росiянин,

освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, не
працював. Особливою нарадою при Колегії ОДПУ
16 серпня 1929 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Тим же органом 23 травня 1932 року позбавлений права проживання на 3 р. у 12 населених
пунктах СРСР. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОПОВ Федiр Iванович, 1884 р. народження, с. Верхньошевирiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Верхньошевирiвцi, бджоляр к-пу "Червоний Жовтень".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
ПОПОВ Федiр Орефович, 1891 р. народження, с. Ключ Горшеченського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, охоронник хiмзаводу. Арештований 29 квiтня 1943 року за звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької розвiдки. 20 червня
1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПОПОВ Федiр Федорович, 1909 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Проживав у Лисичанську, десятник шахти iм.
Крупської. Арештований 22 лютого 1943 року за
звинуваченням у тому, що пiд час окупацiї служив
у жандармерiї. 1 липня 1943 року справу припинено за недоведенiстю складу злочину, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОПОВ Феоктист Семенович, 1885 р. народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, ветсанiтар колгоспу iм. Орджонiкiдзе. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОПОВ Юрiй Олександрович, 1889 р. народження, с. Колодяси Жиздринського р-ну Калузької
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, майстер труболиварного цеху з-ду Наркомату шляхiв. Лiнiйним судом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 23 листопада 1938
року засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПОПОВ Юхим Вакулович, 1899 (1909) р.
народження, с. Валуйське Станично-Луганського рну, українець освіта початкова. Проживав за місцем
народження, селянин-одноосібник. Арештований
21 серпня 1930 року за звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації. 11 листопада 1930 року звільнений під підписку про невиїзд.
22 лютого 1931 року справу припинено, підписку
анульовано, з-під варти звільнений. Реабілітований
у 1931 році.
ПОПОВ Юхим Iванович, 1904 р. народження, с. Мариновка Сосновського р-ну Тамбовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, робiтник шахти №
3-4. Арештований 5 серпня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 серпня 1932
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1932 роцi.
ПОПОВ Якiв Матвiйович, 1877 р. народження, с. Власiвка Краснодонського р-ну, росiя-
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нин, освiта початкова. Проживав у Власiвцi, конюх
районної контори "Сiльгосппостачу". Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 7 травня
1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПОПОВА Анастасiя Григорiвна, 1919 р. народження, м. Благовєщенськ Амурської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта середня. Проживала в м. Кремiнна, бухгалтер шахткому шахти "Кремiнська-схiдна". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 27 листопада 1948 року засуджена до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1968 роцi.
ПОПОВА Ганна Павлiвна, 1903 р. народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта н/середня. Проживала в м. Луганську,
студентка медтехнiкуму. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 8 липня 1938 року засуджена до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1957 роцi.
ПОПОВА Ганна Семенiвна, 1905 р. народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну,
українка, неписьменна. Проживала в м. Брянка, не
працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 24 червня 1945 року засуджена до 8
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ПОПОВА Дар'я Василiвна, 1893 р. народження, м. Попасна, українка, неписьменна.
Проживала в м. Стахановi, домогосподарка. Луганським обласним судом 29 липня 1941 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1993
роцi.
ПОПОВА Зiнаїда Василiвна, 1922 р. народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, росiянка, освiта середня. Проживала в м. Луганську,
студентка медтехнiкуму. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 21 вересня 1945 року
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована
у 1992 роцi.
ПОПОВА Зiнаїда Олексiївна, 1926 р. народження, с. Ярки, Захiдносибiрський край, Росiйська
Федерацiя, росiянка, освiта н/середня. Проживала в
м. Красний Луч, продавець магазину відділу робiтничого постачання тресту "Краснолучвугiлля". Луганським обласним судом 25 липня 1949 року засуджена до 25 р. позбавлення волi. 3 червня 1955 року Судовою колегією Верховного суду УРСР міру
покарання знижено до 10 р. Реабiлiтована у 1993
роцi.
ПОПОВА Людмила Петрiвна, 1914 р. народження, м. Лисичанськ, росiянка, освiта середня.
Проживала в Лисичанську, фельдшер. Арештована
26 травня 1943 року за звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької розвiдки. 29 липня
1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у
1994 роцi.
ПОПОВА Марiя Петрiвна, 1899 р. народження, м. Лисичанськ, українка, освiта початкова.
Проживала в Лисичанську, домогосподарка.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 6 жовтня 1944 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ПОПОВА Марфа Петрiвна, 1899 р. народження, кол.с. Лобачеве Жовтенської сiльради Слов'яносербського р-ну, росiянка, освiта початкова.
Проживала в с. Лопаскине Слов'яносербського рну, колгоспниця к-пу iм. К. Маркса. Особливою на-

радою при НКВС СРСР 19 сiчня 1944 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1992 роцi.
ПОПОВА Олена Семенiвна, 1926 р. народження, с. Денежникове Новоайдарського р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в с. Трудове
Новоайдарського р-ну. Пiд час окупацiї працювала
перекладачем в нiмецькiй установi. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 жовтня 1943 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1968 роцi.
ПОПОВА Парасковiя Семенiвна, 1905 р.
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну,
українка, неписьменна. Проживала в м. Брянка, не
працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 24 червня 1945 року засуджена до 8
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ПОПОВА Парасковiя Якимiвна, 1884 р. народження, с. Веркенбай, Кустанайська обл., Казахстан, росiянка, освiта початкова. Проживала в смт
Краснорiченське Кремiнського р-ну, колгоспниця
к-пу "Iскра". 20 травня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС вiйськової частини 1080 засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1995 роцi.
ПОПОВА Полiна Антонiвна, 1901 р. народження, Бiлорусь, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Брянка, домогосподарка. 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.
ПОПОВА Полiна Артемiвна, 1904 р. народження, сл. Никаноровка Мiллеровського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українка, освiта
початкова. Проживала в м. Луганську, робiтниця зду iм. Жовтневої революцiї. Луганським обласним
судом 14 жовтня 1949 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ПОПОВИЧ Iван Трохимович, 1899 р. народження, с. Iвашки Полтавського р-ну Полтавської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Алчевську, начальник вiддiлу доставки мiської контори зв'язку. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 4 липня 1945 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. 24 травня 1947 року
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР мiру
покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1980
роцi.
ПОПОВИЧ Марко Тихонович, 1920 р. народження, с. Старi Петрiвцi Димерського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.
Новоолександрiвка Попаснянського р-ну, наваловiдбiйник шахти № 4-6 "Карбонiт". Арештований 19
грудня 1941 року за звинуваченням у зв'язках з агентурою нiмецької розвiдки.23 березня 1942 року
справу припинено за недоведенiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ПОПОВИЧ (ПОПОВ) Роман Степанович,
1900 р. народження, с. Узин Білоцерківського р-ну
Київської обл., українець, освіта початкова. Проживав у м. Стаханові, робітник відділу технічного постачання тресту ."Серговугілля". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 23 квітня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
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ПОПОВИЧ Устина Iванiвна, 1878 р. народження, с. Полтавське Троїцького р-ну, українка,
неписьменна. Проживала в Полтавському, не працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 10 травня 1945 року засуджена до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.
ПОПОВИТЧЕНКО Гаврило Андрiйович,
1907 р. народження, смт Бугаївка Перевальського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Бугаївцi, вибiйник шахти № 3. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 25 жовтня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОПОВИЧЕНКО Леонiд Андрiйович, 1892
р. народження, смт Бугаївка Перевальського р-ну,
українець, освiта вища. Проживав у м. Алчевську,
ветлiкар мiської ветлiкарнi. Арештований 12 лютого 1931 року за звинуваченням у шкiдництвi, що в
ходi слiдства не було доведено. 26 квiтня 1931 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОПОЛИТОВ Iван Наумович, 1920 р. народження, с. Хлевне Хлевенського р-ну Воронезької
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, возiй Iрминського
свинорадгоспу. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 4 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 17 грудня 1941 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОПП Готлiб Християнович, 1910 р. народження, кол.с. Зоря Бiлогорiвської селищної Ради
Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початкова.
Проживав за мiсцем народження, конюх к-пу iм. К.
Маркса. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 31
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПОПП Ерна Вiльгельмiвна, 1910 р. народження, кол.с. Зоря Бiлогорiвської селищної Ради
Попаснянського р-ну, нiмкеня. Проживала за
мiсцем народження, доярка к-пу iм. К. Маркса.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада
1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ПОПП Євген Християнович, 1892 р. народження, кол.с. Зоря Бiлогорiвської селищної Ради
Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початкова.
Проживав у смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну,
конюх селищної школи. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПОПП Iван Християнович, 1906 (1902) р.
народження, кол.с. Зоря Бiлогорiвської селищної
Ради Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, молотобоєць
к-пу iм. К. Маркса. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ПОПП (ПООП) Iрма Рiхардiвна, 1913 р. народження, кол.с. Зоря Бiлогорiвської селищної Ради
Попаснянського р-ну, нiмкеня, освiта початкова.
Проживала за мiсцем народження, колгоспниця кпу iм. К. Маркса. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 18 листопада 1942 року засуджена до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1966 роцi.
ПОПП (ПООП) Олександр Олександрович,
1911 р. народження, кол.с. Зоря Бiлогорiвської селищної Ради Попаснянського р-ну, нiмець, освiта

початкова. Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу iм. К. Маркса. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ПОПП Фрiдрiх Християнович, 1898 р. народження, кол.с. Зоря Бiлогорiвської селищної Ради
Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початкова.
Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу
iм. К. Маркса. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
31 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПОПП Якiв Карлович, 1882 р. народження,
с. Альт-Нассау Мелiтопольського р-ну Запорiзької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, агент-постачальник Лисичанського рудоуправлiння. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 23 лютого 1934 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПОПРОЦЬКИЙ Iван Петрович, 1889 р. народження, с. Шидлiвцi Чемеровецького р-ну Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, тесляр тресту
"Вiйськбуд". Постановою Особливої наради при
Колегії ДПУ УРСР вiд 26 сiчня 1934 року висланий
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОПСУЄВА Ганна Степанiвна, 1917 р. народження, с. Пiщане Старобiльського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в м. Старобiльську, провiдниця вагону Московсько-Донбаської залiзницi. Постановою Особливої наради при УНКВС
СРСР вiд 23 жовтня 1943 року вислана за межi
України. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ПОПСУЙ Євдокiя Гнатiвна, 1885 р. народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, росiянка, неписьменна. Проживала в с. Колядiвка Новоайдарського р-ну, селянка-одноосiбниця. Донецьким обласним судом 21 квiтня 1936 року засуджена
до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1971 роцi.
ПОПСУЙ Максим Андрiйович, 1882 р. народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у Спiвакiвцi,
сторож саду i лiсу к-пу "Червоний партизан". Арештований 5 лютого 1943 року за звинуваченням в
антирадянськiй дiяльностi. 6 серпня 1943 року
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для
притягнення до суду. Реабiлiтований у 1943 роцi.
ПОПСУЙ Микола Максимович, 1914 р. народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, боєць пожежної команди. Арештований 21
грудня 1941 року за звинуваченням у причетностi
до агентури нiмецької розвiдки. 18 квiтня 1942 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОПСУЙКО Стефан Платонович, 1887 р.
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта початкова. Проживав у Старобiльську, не працював.
Вiйськовим трибуналом Луганської обл. 18 березня
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОПУГIН Iван Дмитрович, 1906 р. народження, м. Єнакієве Донецької обл., українець,
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, слюсар шахти iм. Рухiмовича. Арештований 21 серпня
1933 року за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 11 сiчня 1934 року
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справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.
ПОПУШОЙ Прокiп Кирилович, 1889 р. народження, с. Коробчине Новомиргородського р-ну
Кiровоградської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, штукатур холодильного з-ду. Судовою "трiйкою" при Колегії ДПУ УРСР
21 сiчня 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОПЧУК Яким Йосипович, 1898 р. народження, с. Великий Скнит Славутського р-ну Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Панченкове Свердловської
міськради, об'їждчик вiйськконезаводу. 6 травня
1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
вiйськової частини 1125 засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПОРЕМСЬКИЙ Тимофiй Севастянович,
1896 р. народження, с. Курилiвцi Жмеринського рну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м. Сватове, монтер служби зв'язку зал.ст.
Сватове. Особливою нарадою при НКВС СРСР 28
вересня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОРИЦЬКИЙ Андрiй Iванович, 1895 р. народження, с. Пилипи-Олександрiвськi Вiньковецького р-ну Кам'янець-Подiльської обл., українець,
освiта початкова. Проживав у м. Перевальську,
прибиральник породи шахти № 25. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПОРОХНЕНКО Iлля Маркович, 1876 р. народження, с. Мечетка Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Мечетцi, селянин-одноосiбник. Арештований 21 квiтня 1932 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 31 серпня 1932 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.
ПОРОХНЯ Андрiй Кузьмич, 1900 р. народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, українець,
освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Лисичанську, директор Лисичанської
МТС. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ПОРОХНЯ Iван Васильович, 1930 р. народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, українець,
освiта н/середня. Проживав у Євсузi, учень Бiловодської СШ. Луганським обласним судом 4 серпня
1947 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПОРОХНЯ Йосип Павлович, 1887 р. народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Зоринську Перевальського р-ну, прибиральник породи шахти "Никанор". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25
жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОРОХНЯ-ГАМАР Наталiя Андрiївна,
1903 р. народження, м. Старобiльськ, українка, освiта початкова. Проживала в м. Лисичанську, рахiвник з-ду "Донсода". Арештована 11 вересня 1937
року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням

у зрадi Батькiвщини. Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 1995 роцi.
ПОРОХОВСЬКИЙ Сергiй Єрмилович,
1890 р. народження, с. Добре Буцького р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, комiрник сталеливарного цеху з-ду iм.
Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОРОШЕНКО Петро Демидович, 1895 р.
народження, с. Воєводське Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Привiлля
Троїцького р-ну, грубник радгоспу "Привiлля". Донецьким обласним судом 4-5 березня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.
ПОРТИНЕНКОВА (ПАРТИНЕНКО) Устина Олексiївна, 1871 р. народження, м. Iзюм Харкiвської обл., українка, освiта початкова. Проживала
в м. Кремiнна, монашка. Арештована 12 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.
ПОРТНЕНКО Василь Рафаїлович, 1906 р.
народження, м. Первомайськ, українець, освiта початкова. Проживав у с. Березiвське Попаснянського
р-ну, вибiйник шахти № 1 "Металiст". Донецьким
обласним судом 28 серпня 1941 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ПОРТНЕНКО Iван Степанович, 1916 р. народження, м. Первомайськ, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 714 стрiлецького полку 395 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу Пiвденного
фронту 15 листопада 1941 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПОРТНЕНКО Федiр Олександрович, 1910
р. народження, м. Первомайськ, українець, освiта
початкова. Проживав у Первомайську, електрослюсар шахти "Сокологорiвка". "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПОРТЯНЕНКО Iван Парфентiйович, 1912
р. народження, с. Великi Сорочинцi Миргородського р-ну Полтавської обл., українець, освiта вища.
Проживав у м. Луганську, викладач школи вiйськових пiлотiв. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
29 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 8 квiтня 1939 року Постановою УНКВС
по Луганськiй обл. рiшення "трiйки" скасовано,
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.
ПОРТЯНКIН Якiв Мусiйович, 1902 р. народження, с. Бережниця Ковельського повiту Волинської губернiї, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, кочегар пiдприємства
"Пiвнiчдоненерго". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПОРХУН Михайло Якович, 1903 р. народження, с. Сосонка Вінницького р-ну Вiнницької
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.
Свiтле Старобiльського р-ну, тесляр радгоспу iм.
Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
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20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОРЦЕВСЬКИЙ Євген Iванович, 1903 р.
народження, м. Таганрог Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у
м. Луганську, коректор редакцiї газети "Ворошиловградская правда". Репресований двiчi. Донецьким
обласним судом 7 червня 1937 року засуджений до
2 р. позбавлення волi. 27 вересня 1937 року
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1973 i 1972 роках.
ПОРШЕ Рейнгольд-Рудольф Йосипович,
1887 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, транспортний прокурор зал.ст. Луганськ. Арештований 17 грудня 1937
року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 28 серпня 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПОРШЕНКО Петро Iванович, 1927 р. народження, с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, українець, освiта н/середня. Проживав у Вовкодаєвому,
колгоспник к-пу iм. Паризької комуни. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 18 сiчня
1946 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПОРШЕНКО Порфирiй Павлович, 1881 р.
народження, с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Вовкодаєвому, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi.
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ
УРСР вiд 15 грудня 1929 року висланий на 3 р. за
межi України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 25 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 i 1989 роках.
ПОРШЕНКО Тимофiй Павлович, 1877 р.
народження, с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Вовкодаєвому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 15 грудня 1929
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1995 роцi.
ПОРШЕНКО Трохим Iванович, 1892 р. народження, с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Сiмейкине Краснодонського р-ну, робiтник зал.ст. Сiмейкине. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi
28 листопада 1938 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПОСИСАЄВ Олександр Федорович, 1900 р.
народження, Сосновський р-н Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, вантажник шахти № 23-25.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959
роцi.
ПОСОНСЬКИЙ Войцех Антонович, 1888 р.
народження, с. Зарiччя Проскурiвського р-ну
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у
с. Ями Троїцького р-ну, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962
роцi.

ПОСОНСЬКИЙ Iван Iванович, 1910 р. народження, с. Гречана, Кам'янець-Подiльська обл.,
поляк, неписьменний. Проживав у с-щi Софiївка
Перевальського р-ну, робiтник зал.ст. Чорнухине.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 5 березня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОСОХА Венедикт Никифорович, 1882 р.
народження, с. Гупалiвка Котовського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Попасна, бухгалтер райкому профспiлки
залiзничникiв. Особливою "трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 20 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОСОХIН Василь Iванович, 1919 р. народження, с. Сущево Брейтовського р-ну Ярославської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав у с. Титарiвка Старобiльського рну, без певних занять. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Українського округу 26 травня - 2 червня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПОСОХIН Iлля Андрiйович, 1920 р. народження, с. Суходiл Слов'яносербського р-ну, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 55 окремого вiдновлювального залiзничного
батальйону. Вiйськовим трибуналом 36 окремої залiзничної бригади 26 грудня 1942 року засуджений
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993
роцi.
ПОСОХОВ Пантелiй Захарович, 1899 р. народження, с. Куземiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Куземiвцi,
стрiлочник зал.ст. Куземiвка. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 10 липня 1943
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПОСТЕМСЬКИЙ Йосип Рафаїлович, 1900
р. народження, с. Нова Бубнiвка Волочиського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Курячiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу
"Країна Рад". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОСТИКА Олександр Захарович, 1914 р.
народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. Проживав у Луганську, мiлiцiонер 4-го
мiськвiддiлу мiлiцiї. Арештований 24 квiтня 1944
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким
окупантам. 3 липня 1944 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1944 роцi.
ПОСТИКО Михайло Васильович, 1876
(1878) р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. Проживав у Луганську, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 13 сiчня 1930 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОСТНИЙ Григорiй Петрович, 1895 р. народження, Бiлорусь, росiянин, освiта початкова.
Проживав у смт Георгiївка Лутугинського р-ну, тесляр-приватник. Лiнiйним судом Донецької залiзницi 29 жовтня 1936 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОСТНИКОВ Iван Федорович, 1901 р. народження, с. Кушкопала Каргопольського р-ну Ар-
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хангельської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у с. Переможне Новоайдарського р-ну, комiрник зернорадгоспу "Новоайдарський". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Саратовського гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 31
липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОСТОВЦОВ Кузьма Прохорович, 1893 р.
народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Лиманi, колгоспник к-пу "Червоний плугатар". Арештований 19
червня 1933 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної повстанської органiзацiї. 10 липня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ПОСТОЄВ Михайло Вавилович, 1889 р. народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новоборовому, грабар зал.ст. Переїзна. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 4 сiчня 1933
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПОСТОЄВ Харитон Микитович, 1880 р. народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у Новоборовому,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 квiтня 1931 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПОСТОЛЬНИКОВ Iван Васильович, 1904
р. народження, смт Бугаївка Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 281 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Московської обл., Росiйська
Федерацiя, 22 липня 1943 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОСТОЯЛКIН Iлля Кирилович, 1911 р. народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав в Орiхiвцi,
вiйськовослужбовець. Був притягнутий до вiдповiдальностi за звинуваченням в антирадянськiй пропагандi. 1 квiтня 1943 року виправданий судом
Вiйськового трибуналу 346 стрiлецької дивiзiї. Реабiлiтований у 1943 роцi.
ПОТАЛАХIНА Тетяна Тимофiївна, 1897 р.
народження, с. Верхньобогданiвка Станично-Луганського р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала у Верхньобогданiвцi, колгоспниця к-пу "Червоний прапор". Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 21 лютого 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1966 роцi.
ПОТАПЕНКО Ананiй Степанович, 1876 р.
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Красному Кутi, робiтник шахти № 20. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 березня 1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОТАПЕНКО Костянтин Васильович,
1909 р. народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну, українець, неписьменний. Вiйськовослужбовець, рядовий 617 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 199 стрiлецької дивiзiї 8 травня

1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПОТАПЕНКО Олександр Iванович, 1911 р.
народження, м. Сватове, українець, освiта н/середня. Член ВКП(б) у 1932-1937 рр. Проживав у Сватовому, завiдуючий курсами техмiнiмуму депо
зал.ст. Сватове. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 9 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ПОТАПЕНКО Семен Iванович, 1907 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Штерiвка Краснолуцької мiськради, коваль вагоноремонтного депо Штерiвка. Арештований 13 серпня 1948
року за звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 15 жовтня 1948 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОТАПОВ Василь Несторович, 1888 р. народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новоборовому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої
наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 17 квiтня 1933
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПОТАПОВ Володимир Юхимович, 1916 р.
народження, с. Волотово, Курська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Алчевську, вахтер коксохiмзаводу iм. Косiора.
Донецьким обласним судом 29 травня 1937 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПОТАПОВ Єгор Данилович, 1911 р. народження, м. Попасна, росiянин, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, шофер 12 навчального автополку. Вiйськовим трибуналом Кiровабадського гарнiзону, Азербайджанська РСР, 17 серпня 1943 року засуджений до розстрiлу. 12 жовтня 1943 року
Вiйськовим трибуналом Закавказького фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОТАПОВ Йосип Трохимович, 1902 р. народження, с. Аношкине Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, колiйний обхiдник зал.ст. Голубiвка. Особливою
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПОТАПОВ Микола Миколайович, 1892 р.
народження, с. Ямське Старооскольського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Краснодонi, завiдуючий
розрахунковим вiддiлом шахти № 1-бiс. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 1 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОТАПОВ Михайло Миколайович, 1914 р.
народження, м. Краснодон, росiянин, освiта початкова. Проживав у Краснодонi, електромонтер шахти № 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПОТАПОВ Савелiй Борисович, 1888 р. народження, х. Князєв, Волгоградська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин. Проживав у смт Михайлiвка
Ровенькiвської мiськради, тесляр шахти № 28-29.
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Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОТАПОВА Марiя Семенiвна, 1898 р. народження, с. Вишня Дубовка Лiвенського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта
початкова. Проживала в м. Брянка, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 25-30 листопада 1944 року засуджена до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ПОТАПОВА Марiя Тимофiївна, 1911 р. народження, х. Комiсаров, Ростовська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в
смт Володарськ Свердловської мiськради, не працювала. 6 січня 1942 року Вiйськовим трибуналом
вiйськової частини 1125 засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ПОТАПЧУК Володимир Андрiйович, 1913
р. народження, с. Цвiтоха Славутського р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у
с. Дякове Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу
iм. Ленiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР
15 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ПОТАПЧУК (ГЛЕТЕНБЕРГ) Корнiй Григорович, 1908 р. народження, м. Берлiн, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Лотикове Слов'яносербського р-ну, шофер тресту "Ворошиловвугiлля". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОТОВОЙ Сергiй Федотович, 1897 р. народження, с. Рубове Єланського р-ну Саратовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, не працював.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 7 серпня 1944 року засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1954 роцi.
ПОТОПАЛЬСЬКИЙ Василь Григорович,
1903 р. народження, с. Мединiвка, Київська обл.,
українець, освiта середня. Проживав у м. Красний
Луч, годинниковий майстер. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 6 квiтня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОТОРОЧА Петро Степанович, 1894 р. народження, с. Лисе Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
електрослюсар
"Луганськелектропрому".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОТОЦЬКА Вiра Iванiвна, 1908 р. народження, с. Бiла Гора Попаснянського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в м. Лисичанську,
не працювала. Вiйськовим трибуналом 37 армiї 4
травня 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ПОТОЦЬКИЙ Григорiй Никанорович,
1890 р. народження, с. Покровське Троїцького р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську,
робiтник
тресту
"Вуглерозвiдка".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1966 роцi.

ПОТОЦЬКИЙ Євген Сергiйович, 1911 р.
народження, Литва, українець, освiта середня. Проживав у м. Луганську, начальник вiддiлу капiтального будiвництва з-ду Наркомату шляхiв. Особливою нарадою при НКВС СРСР 8 вересня 1941 року
засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ПОТОЦЬКИЙ Iван Iванович, 1894 р. народження, с. Могилiв Царичанського р-ну Днiпропетровської обл., українець. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Перевальську, десятник шахти iм. Сталiна. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 13 червня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОТОЦЬКИЙ Iван Трохимович, 1904 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта початкова. Проживав: кол. Лисичанський р-н, робiтник радгоспу "Пiвнiчдондрес". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПОТОЦЬКИЙ Костянтин Романович, 1895
р. народження, с. Покровське Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Покровському,
селянин-одноосiбник. Старобiльським окружним
судом 16 вересня 1934 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПОТОЦЬКИЙ Микола Андрiйович, 1908 р.
народження, с. Кобижча Бобровицького р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Петровське Краснолуцької мiськради, заступник начальника комунального вiддiлу з-ду iм.
Петровського. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 17 травня 1939 року УНКВС по Луганськiй обл. вирок скасовано, справу припинено,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОТОЦЬКИЙ Олександр Олександрович,
1948 р. народження, м. Владимир, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Луганську, тимчасово не працював. Луганським обласним судом 10 березня 1971 року засуджений до 3
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПОТОЦЬКИЙ Петро Iванович, 1891 р. народження, с. Покровське Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Покровському, тесляр радгоспу "Вугiльник". Луганським обласним
судом 23 серпня 1946 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПОТОЦЬКИЙ Петро Тихонович, 1901 р.
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Покровському,
монтер райвiддiлу зв'язку. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 14 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОТОЦЬКИЙ Пилип Маркович, 1887 р.
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Троїцькому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегії ДПУ УРСР вiд 17 квiтня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПОТОЦЬКИЙ Тимофiй Юхимович, 1905 р.
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Покровському,
селянин-одноосiбник. Старобiльським окружним
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судом 16 вересня 1934 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПОТОЦЬКИЙ Федiр Романович, 1904 р. народження, с. Покровське троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Покровському, завгосп к-пу iм. 1 Травня. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 23 березня 1945 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПОТОЧНИК Франц Якубович, 1884 р. народження, Iталiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, закрiйник шевської майстернi.
Луганським обласним судом 5 серпня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1995 роцi.
ПОТУПАЛОВ Микола Терентiйович, 1922
р. народження, Новоайдарський р-н, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 63
гвардiйського окремого батальйону зв'язку 32
стрiлецького корпусу. Арештований 26 травня 1943
року за звинуваченням у.пособництвi нiмецьким
окупантам. 2 липня 1943 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОТУРАЄВ Iван Захарович, 1888 р. народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Вiльне Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник.
Арештований 18 квiтня 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.
ПОТУРАЄВ Iван Якович, 1879 р. народження, смт Станично-Луганське, росiянин, освiта початкова. Проживав у Станично-Луганському, коваль
Луганського з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 8 сiчня 1933 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 1 липня
1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ПОТУРАЄВ Михайло Якович, 1897 р. народження, смт Станично-Луганське, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, коваль з-ду
iм. Жовтневої революцiї. Арештований 18 сiчня
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 лютого 1933 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОТУРАЄВ Сергiй Михайлович, 1889 р.
народження, с. Верхня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
Верхнiй Вiльховiй, кочегар Луганського з-ду iм.
Пархоменка. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПОТУРАЄВ Федiр Володимирович, 1888 р.
народження, с. Чугинка Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт
Станично-Луганське,
робiтник
райлiсгоспу.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОТУРАЄВ (ПОТУРОЄВ) Федiр Iванович,
1897 р. народження, с. Нижнiй Мiнченок Станично-

Луганського р-ну, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, столяр СШ № 16.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПОТУРАЄВА Феодосiя Никанорівна, 1896
р. народження, м. Луганськ, українка, неписьменна.
Проживала в смт Станично-Луганське, колгоспниця к-пу "Москва-Донбас". Арештована 15 травня
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 червня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1942 роцi.
ПОТУРВАЙ Вiктор Iванович, 1912 р. народження, с. Великий Янисоль Великоянисольського
р-ну Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник шахти iм. Крупської. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1956 роцi.
ПОТУРIДIС Єгор Iллiч, 1898 р. народження,
Туреччина, грек, освiта початкова. Проживав у смт
Володарськ Свердловської мiськради, помiчник начальника дiльницi шахти iм. Володарського. Особливою нарадою при НКВС СРСР 5 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956
роцi.
ПОТУРОЄВ Iлля Тихонович, 1894 р. народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Чугинцi, селянин-одноосiбник. Арештований 4 травня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20
липня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОТУРОЄВ (ПОТУРАЄВ) Микита Олексiйович, 1903 р. народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Чугинцi, колгоспник к-пу iм. 1 Травня. Репресований двiчi. Арештований 4 травня 1933 року
за звинуваченням в антирадянській агітації. 14 жовтня 1933 року справу припинено. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 15 лютого
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований вiдповiдно у 1933 i 1966 роках.
ПОТУРОЄВ Павло Михайлович, 1892 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 розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПОТЬОМIН Володимир Васильович, 1921
р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. Проживав у Луганську, розмiтник з-ду iм.
Жовтневої революцiї. Луганським обласним судом
22 червня 1951 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПОТЬОМIН Олексiй Устимович, 1895 р.
народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.
Луганську, майстер з-ду iм. Жовтневої революцiї.
Донецьким обласним судом 13 квiтня 1937 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
ПОТЬОМКIН Семен Гарасимович, 1894 р.
народження, с. Дем'янiвка Бiлокуракинського р-ну,
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українець, освiта початкова. Проживав у с. Оленiвка Перевальського р-ну, кучер шахти "Никанор".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПОТЯЖЕНКО Павло Васильович, 1896 р.
народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, приватний возій. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПОХИЛА (ПАХИЛО) Павло Iванович,
1895 р. народження, смт Лозно-Олександрiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова.
Проживав у Лозно-Олександрiвцi, iнспектор Держстраху. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20
серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОХИЛИЙ Олександр Родiонович, 1922 р.
народження, с. Солониця Козельщинського р-ну
Полтавської обл., українець, освiта н/середня.
Вiйськовослужбовець, рядовий 1035 стрiлецького
полку. Вiйськовим трибуналом 280 стрiлецької дивiзiї 20 серпня 1942 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 23 серпня 1942 року. Реабiлiтований у
1993 роцi.
ПОХИЛКО Степан Павлович, 1908 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Мiстках, столяр на
будiвництвi будинку Сватiвського райвиконкому.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПОХIДНЯ (ПОХОДНЯ) Федiр Маркович,
1897 р. народження, с. Парнюватка Троїцького рну, українець, освiта початкова. Проживав у Парнюватцi, колгоспник к-пу iм. Ленiна. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОХОДНЯ Савелiй Якович, 1895 р. народження, с. Спасiвка, Сумська обл., українець, освiта
початкова. Проживав у м. Лисичанську, iнвалiд.
Арештований 16 квiтня 1946 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 20
липня 1946 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1946 роцi.
ПОЧЕБУТА Iван Михайлович, 1884 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, тесляр. Арештований 7 червня 1932 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної повстанської органiзацiї. 10 сiчня 1933 року справу
припинено за вiдсутнiстю даних для притягнення
до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПОЧЕСИК Мечислав Пилипович, 1916 р.
народження, смт Городок Городоцького р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Рудiвка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу "1
Травня". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПОЧЕЧУЄВ Василь Iванович, 1920 р. народження, с. Мала Алабушка Уваровського р-ну Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта

початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник м'ясокомбiнату. Вiйськовим трибуналом Луганського
гарнiзону 5 листопада 1941 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПОЧТАРЕНКО Гарасим Єлисейович, 1910
(1914) р. народження, смт Бiлокуракине, українець,
освiта початкова. Проживав у Бiлокуракиному, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Арештований 20 липня 1931 року за звинуваченням в органiзацiї контрреволюцiйної групи. 2 жовтня 1931 року
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для
притягнення до суду. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 22 липня 1933 року
висланий за межi України. Реабiлiтований вiдповiдно у 1931 i 1989 роках.
ПОЧТАРЕНКО Зинаїда Василiвна, 1921 р.
народження, м. Рубiжне, українка, освiта середня.
Проживала в Рубiжному, студентка Харкiвського
електротехнiчного iнституту. Вiйськовим трибуналом 28 району авiацiйного базування 27 лютого
1942 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1975 роцi.
ПОЧТАРЕНКО Iван Єлисейович, 1905 р.
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, селянин-одноосiбник. Арештований 2 серпня 1931 року за
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 2 жовтня 1931 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення
до суду. Реабiлiтований у 1931 роцi.
ПОЧТАРЕНКО Корнiй Олександрович,
1890 р. народження, смт Бiлокуракине, українець,
освiта початкова. Проживав у Бiлокуракиному, селянин-одноосiбник. Арештований 19 липня 1931
року за звинуваченням у здiйсненнi теракту. 17 грудня 1932 року справу припинено за смертю
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПОЧТАРЕНКО Олександра Харитонівна,
1900 р. народження, Куп’янський р-н Харківської
обл., українка, освіта н/вища. Проживала в м. Рубіжне, шкільна вчителька. Арештована 17 січня 1942
року за звинуваченням у шпигунстві. 28 лютого
1942 року справу припинено за відсутністю складу
злочину. Реабілітована у 1994 році.
ПОЧТАРЬОВ Гаврило Володимирович,
1897 р. народження, м. Сватове, українець, освiта
початкова. Проживав у Сватовому, помiчник машинiста паровоза зал.ст. Сватове. Арештований 14
сiчня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. 15 липня 1938 року справу припинено за
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПОЧТАРЬОВ Iван Iванович, 1907 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Проживав у Сватовому, ремонтний робiтник зал.ст.
Сватове. Арештований 18 травня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 5
червня 1943 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину. Реабiлiтований у 1943 роцi.
ПОЧТОВИЙ Влас Андрiйович, 1904 р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Калиновому, табельник к-пу "Шлях до соцiалiзму".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 листопада
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.

153

Назвемо всіх поіменно
ПОЧТОВИЙ Iван Iванович, 1892 р. народження, с. Лукiн Погарського р-ну Орловської обл.,
Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова.
Проживав у смт Станично-Луганське, об'їждчик
Веселогорiвського лiсництва. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 13 листопада 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1991 роцi.
ПОШКРЕБIН Антон Федорович, 1881 р. народження, с. Зелинковичi, Могильовська обл., Бiлорусь, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Петрiвка Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 18 сiчня 1930 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРАВДА Марина Денисiвна, 1900 р. народження, с. Iванiвка Вовчанського р-ну Харкiвської
обл., українка, освiта початкова. Проживала в м.
Лисичанську, сторож паливної бази. Постановою
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 20 жовтня
1945 року вислана на 5 рокiв за межi України. 15
лютого 1946 року постанову скасовано, справу припинено. Реабiлiтована у 1993 роцi.
ПРАВДА Степан Гнатович, 1901 р. народження, с. Благодатне Вовчанського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Лисичанську, крiпильник шахти iм. Крупської.
Вiйськовим трибуналом 12 армiї Пiвденного фронту 12 березня 1942 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 24 березня 1942 року. Реабiлiтований у 2000 роцi.
ПРАВДЕНКО Пилип Андрiйович, 1883 р.
народження, ст-ця Митякінська Тарасовського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду iм. Жовтневої революцiї. Донецьким обласним судом 6 сiчня 1933 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПРАВДЮК Никифор Васильович, 1880 р.
народження, с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. 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.
ПРАВДЮКОВ Степан Iванович, 1901 р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 371 стрiлецького полку 164 стрiлецької дивiзiї.
Арештований 30 листопада 1941 року за звинуваченням у здачi в полон, що в ходi слiдства не було
доведено. 10 грудня 1941 року справу припинено, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПРАВЕНЬКИЙ Iван Григорович, 1884 р.
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Шульгинцi, без певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРАВЕНЬКИЙ Iван Тихонович, 1911 р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну,
українець, освiта н/середня. Проживав у м. Старобiльську, шофер Старобiльської МТС. Луганським
обласним судом 18 березня 1946 року засуджений

до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ПРАВЕНЬКИЙ Леонтiй Леонтiйович, 1902
р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну,
українець, освiта середня. Проживав у Шульгинцi,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 3 березня 1930 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1995
роцi.
ПРАВЕНЬКИЙ Олександр Тихонович,
1896 р. народження, с. Шульгинка Старобiльського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Бiловодську, шофер Бiловодської автоколони. Луганським обласним судом 24 липня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ПРАВЕНЬКИЙ Пантелiй Павлович, 1872 р.
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Тошкiвка Первомайської мiськради, сторож Люксембурзького лiсництва. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРАВЕНЬКИЙ Тихiн Арсентiйович, 1899
р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав на х. Роги,
Мiллеровський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, шкiряник-кустар. Постановою Судової
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 лютого 1930
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПРАВЕНЬКИЙ Тихiн Iллiч, 1874 р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Шульгинцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 квiтня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПРАВЕНЬКИЙ Якiв Васильович, 1898 р.
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Шульгинцi, табельник артiлi iм. Косiора. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРАВНИЧЕНКО Григорiй Iванович, 1903
р. народження, с. Весела Тарасiвка Лутугинського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Веселiй Тарасiвцi, бджоляр к-пу iм. Ворошилова.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 26 червня 1945 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПРАВНИЧЕНКО Сидiр Матвiйович, 1875
р. народження, смт Бiле Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Весела Тарасiвка Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник.
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд
21 березня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРАВОТОРОВ (ПРОВОТОРОВ) Iван Гнатович, 1899 р. народження, Грязинський р-н Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Свердловську, охоронник
змiшторгу. Арештований 12 вересня 1941 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку
з воєнним станом етапований углиб країни. 2 трав-
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ня 1942 року справу припинено за смертю
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПРАЖМОВСЬКА Олена Василiвна, 1900 р.
народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської
мiськради, українка, освiта початкова. Проживала в
смт Щотове Антрацитiвської мiськради, домогосподарка. Арештована 27 жовтня 1937 року як член
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у
1995 роцi.
ПРАЖМОВСЬКИЙ Антон Лук'янович,
1892 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у смт Щотове Антрацитiвської
мiськради, оглядач вагонiв Боково-Антрацитiвського рудоуправлiння. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 9 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПРАЖМОВСЬКИЙ Олександр Антонович,
1921 р. народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської мiськради, українець, освiта н/вища.
Вiйськовослужбовець, рядовий 1612 окремого саперного батальйону. Вiйськовим трибуналом 26 саперної бригади 27 червня 1942 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПРАЙШГОФ (ПРЕЙШГОФ) Василь Андрiйович, 1914 р. народження, кол.х. Голубiвка Жовтенської сiльради Слов'яносербського р-ну,
нiмець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу ім. Комінтерна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПРАМ Ян Ерестович, 1899 р. народження, м.
Рига, Латвiя, латиш, освiта середня. Проживав у
смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, майстер ливарного цеху Iванiвського чавуноливарного з-ду. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 31 сiчня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПРАНГЕ Василь Iванович, 1878 р. народження, к. Гнаденталь, Катеринославська губернiя,
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську,
не працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР
12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРАНГЕ Iван Васильович, 1907 р. народження, м. Кiровськ, нiмець, освiта початкова. Проживав у Кiровську, тракторист Голубiвської МТС.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 12 сiчня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПРАСОВ (ПРОСОВ) Микола Максимович,
1924 р. народження, с. Плахо-Петрiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 200 запасного
стрiлецького полку. Арештований 23 квiтня 1943
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким
окупантам. 7 липня 1943 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПРАСОВ Михайло Сидорович, 1924 р. народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта н/середня. На час арешту член ВКП(б). Проживав у
Бiлокуракиному, радист мiсцевого стацiонарного
радiовузла. Арештований 5 лютого 1943 року за
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупан-

там. 1 листопада 1943 року справу припинено за
малозначнiстю. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПРАСОВСЬКИЙ Петро Йосипович, 1901 р.
народження, с. Хутiр Славутського р-ну Вiнницької
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Антрацитi, прибиральник породи шахти № 14.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 8 грудня 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1963 роцi.
ПРАСОЛ (ПРОСОЛ) Лука Трохимович,
1863 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, не працював. Арештований 12 липня
1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПРАСОЛ Максим Павлович, 1903 р. народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта початкова. Проживав у с. Плахо-Петрiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу iм. Чубаря. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ПРАСОЛ Мефодiй Лукич, 1893 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, возій-приватник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
11 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ПРАСОЛ Сергiй Лукич, 1897 р. народження,
с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, українець.
Проживав у м. Луганську, возiй артiлi возiїв.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 11 серпня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПРАСОЛА Михайло Лукич, 1909 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
без певного мiсця роботи. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПРАСОЛОВ Олексiй Трохимович, 1886 р.
народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду № 7 "Тсоавiахiму". 25 серпня
1941 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1941 роцi.
ПРАСЦОВ Василь Гаврилович, 1892 р. народження, смт Талове Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi,
машинiст лебiдки шахти № 6-12. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПРЕДГЕР Iван Андрiйович, 1904 р. народження, Перелазовський р-н Волгоградської обл.,
Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, тесляр шахти № 10.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 30 жовтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПРЕДКОВ Сергiй Iларiонович, 1895 р. народження, Білокалитвинський р-н Ростовської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
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ганської обл. 30 жовтня 1941 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 17 листопада 1941 року.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРЕЙС Адольф Фердiнандович, 1887 р. народження, с. Казаносiльськ Люксембурзького р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта середня.
Проживав у м. Алчевську, перекладач при дирекцiї
коксохiмзаводу. Постановою Особливої наради при
Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 липня 1932 року висланий
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРЕЙС Альберт Андрiйович, 1907 р. народження, с. Переможне Лутугинського р-ну, нiмець.
Проживав у Переможному, колгоспник к-пу iм. Димитрова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18
листопада 1942 року визнаний соцiально небезпечним елементом i засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРЕЙС Андрiй Андрiйович, 1878 р. народження, к. Кам'янка Люксембурзького р-ну Днiпропетровської 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.
ПРЕЙС Андрiй Iванович, 1887 р. народження, Донецька обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Першозванiвка Лутугинського р-ну, сторож зал.ст. Сiмейкине. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРЕЙС Андрiй Iванович, 1908 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 1961 роцi.
ПРЕЙС Генрiх Iванович, 1887 р. народження, к. Кам'янське Марiупольського р-ну Донецької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Енгельсове Краснодонської міськради, селянин-одноосiбник. Постановою Колегiї ОДПУ вiд 23 лютого
1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРЕЙС Едмунд Ердманович, 1904 р. народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова.
Проживав за мiсцем народження, коваль к-пу "Червона хвиля". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПРЕЙС Iван Iванович, 1915 р. народження,
с. Переможне Лутугинського р-ну, нiмець, освiта
початкова. Проживав у смт Георгiївка Лутугинського р-ну, перукар-приватник. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 14 грудня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959
роцi.
ПРЕЙС Лiдiя Євгенiвна, 1916 р. народження, м. Луганськ, нiмкеня. Проживала в с. Переможне Лутугинського р-ну, колгоспниця к-пу iм. Енгельса. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року визнана соцiально небезпечним
елементом i засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ПРЕЙС Лiдiя Олександрiвна, 1901 (1902) р.
народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради

Ровенькiвської мiськради, нiмкеня, освiта початкова. Проживала за мiсцем народження, бригадир кпу "Червона хвиля". Арештована 29 червня 1942
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2
липня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПРЕЙС Микола Ердманович, 1914 р. народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта середня. Проживав у м. Ровеньки, вчитель будшколи шахти № 9.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ПРЕЙС Олександр Ердманович, 1899 р. народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта н/середня.
Проживав у кол.с. Талове-Тузлове Благiвської
сiльради Ровенькiвської мiськради, вчитель
сiльської школи. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР
26 лютого 1934 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПРЕЙС Олександр Олександрович, 1915 р.
народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта н/середня.
Проживав за мiсцем народження, бригадир к-пу
"Червона хвиля". Донецьким обласним судом 9 березня 1939 року засуджений до 7 р. позбавлення
волi. 7 червня 1939 року Верховним судом УРСР
мiру покарання знижено до 4 рокiв. Реабiлiтований
у 1963 роцi.
ПРЕЙС Отто Ердманович, 1910 р. народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова.
Проживав за мiсцем народження, голова к-пу "Червона хвиля". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПРЕЙС Теодор Ердманович, 1901 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 23 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПРЕЙС Федiр Iванович, 1896 р. народження, Шахтинський р-н Ростовської обл., Росiйська
Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Ребрикове Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу
iм. Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР
29 серпня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРЕЙС Фердiнанд Генрiхович, 1913 р. народження, с. Нейгейм Великоянисольського р-ну
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Кам'янка Новопсковського р-ну, шкiльний учитель. Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 23 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРЕЙС Якiв Андрiйович, 1913 р. народження, с. Переможне Лутугинського р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав у Переможному, колгоспник к-пу iм. Димитрова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 12 сiчня 1938 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
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ПРЕЙШГОФ Андрiй Андрiйович, 1907 р.
народження, м. Кiровськ, нiмець, освiта середня.
Проживав у смт Федорiвка Краснолуцької мiськради, робiтник шахти № 3 "Штерiвка". Арештований
18 жовтня 1933 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 30 грудня
1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПРЕЙШГОФ (ПРЕЙШОФ) Андрiй Iванович, 1873 р. народження, с. Клiпенфельд, Запорiзька обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт
Комiсарiвка Перевальського р-ну, колгоспник к-пу
iм. Комiнтерну. Репресований двiчi. Арештований
15 жовтня 1933 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 3 лютого
1934 року справу припинено за вiдсутнiстю складу
злочину. 21 вересня 1937 року арештований за звинуваченням у контрреволюцiйнiй агiтацiї. Рiшення
у справi немає. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i
1995 роках.
ПРЕЙШГОФ Iван Андрiйович, 1906 р. народження, м. Кiровськ, нiмець, освiта початкова.
Проживав у Кiровську, бригадир тракторної бригади к-пу iм. Комiнтерну. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРЕЙШГОФ Микола Антонович, 1913 р.
народження, м. Кiровськ, нiмець, освiта початкова.
Проживав у Кiровську, колгоспник к-пу iм. Комiнтерну. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ПРЕЛЬ Емiль (Омелян) Вiльгельмович,
1895 (1896) р. народження, с. Олександрiвка Червоноармiйського р-ну Київської обл., нiмець, освiта
початкова. Проживав у с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу iм. Шевченка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПРЕЛЬ Фрiдрiх Вiльгельмович, 1900 р. народження, с. Олександрiвка Червоноармiйського рну Київської обл., нiмець, освiта 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.
ПРЕСНОВ Діомид Андрiйович, 1897 р. народження, с. Червоний Жовтень Андрiєво-Iванiвського р-ну Одеської обл., українець, освiта вища.
Проживав у с. Нижньотепле Станично-Луганського
р-ну, ветфельдшер радгоспу iм. Артема. Арештований 22 березня 1943 року за звинуваченням у причетностi до нiмецької агентури. 12 сiчня 1944 року
справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПРЕСНЯКОВА Валентина Петрiвна, 1926
р. народження, м. Луганськ, українка, освiта початкова. Проживала в Луганську, робiтниця лiжкової
фабрики. Луганським обласним судом 7 червня
1946 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ПРЕСТИНСЬКА Євдокiя Василiвна, 1911
р. народження, с. Круте, Мiнська обл., Бiлорусь,
бiлоруска, освiта початкова. Проживала у м. Старо-

бiльську, офiцiантка тресту їдалень. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 18 грудня 1943 року засуджена до 6 р. позбавлення волi.
Реабiлiтована у 1990 роцi.
ПРЕСТИНСЬКИЙ Григорiй Микитович,
1918 р. народження, с. Бутове Старобiльського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Бутовому, колгоспник к-пу iм. К.Лібкнехта. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 25 вересня 1943 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
ПРЕСТИНСЬКИЙ Костянтин Єгорович,
1908 р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Пiдгорiвцi, голова сiльради. Арештований 27 березня 1943 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 6 травня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1943 роцi.
ПРЕСТИНСЬКИЙ
(ПРИСТИНСЬКИЙ)
Юхим Савич, 1870 (1872) р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Пiдгорiвцi, колгоспник к-пу iм.
Чкалова. Репресований двiчi. Постановою Судової
"трiйки" при Колегiї УРСР 8 жовтня 1931 року висланий на 5 р. за межi України. Вiйськовим трибуналом 35 району авiацiйного базування 15 грудня
1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 19 грудня 1941 року. Реабiлiтований вiдповiдно
у 1989 i 1990 роках.
ПРЕХТЕЛЬ Володимир Павлович, 1902 р.
народження, м. Новоросiйськ, Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Мiусинську Краснолуцької мiськради, бухгалтер Штердресу.
Арештований 18 жовтня 1930 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї, що в ходi слiдства не було доведено. 17 вересня 1931 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПРИБЛУДНИЙ Iван (Овчаренко Якiв Петрович),* 1905 р. народження, с. Безгинове Новоайдарського р-ну, українець, освiта н/вища. Проживав
у м. Москвi, Росiйська Федерацiя, поет. Репресований двiчi. Постановою Колегiї ОДПУ вiд 23 серпня
1931 року висланий на 3 р. до м. Астраханi.
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 13
серпня 1937 року засуджений до розстрiлу i того ж
дня страчений. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ПРИВАЛОВ Василь Савелiйович, 1906 р.
народження, м. Алчевськ, українець, освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську Перевальського
р-ну, робiтник шахти № 10 iм. Артема. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 13 травня
1945 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 30
липня 1946 року Верховним судом СРСР вирок скасовано, справу припинено, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1946 роцi.
ПРИВАЛОВ Михайло Якимович, 1896 р.
народження, с. Усохи Єкимовицького р-ну Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, вiйськовий
керiвник Луганського художнього училища.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 17 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1969
роцi.
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ПРИГЕБА Якiв Iванович, 1900 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова.
Проживав у Лисичанську, машинiст пiдйому шахти
iм. ОДПУ. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРИГОДА Василь Сергiйович, 1910 р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Проживав у м. Олександрiвську Артемiвської
райради м. Луганська, начальник спецбудівництва
№ 67. Арештований 21 березня 1943 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 5 квiтня 1944 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1944 роцi.
ПРИГОДА Микола Васильович, 1899 р. народження, с. Новоiванiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новоiванiвцi, слюсар шахти № 1-2. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 17 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Вирок виконано 27 вересня 1938 року.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПРИГОДIНА Лукерія Михайлiвна, 1894 р.
народження, смт Бiловодськ, українка, освiта початкова. Проживала у Бiловодську, селянка-одноосiбниця. Луганським обласним судом 28 червня 1939
року засуджена до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.
ПРИГОЛОВКIН Федiр Iванович, 1907 р.
народження, Новопсковський р-н, українець, освiта
початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї
ДПУ УРСР 22 липня 1933 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПРИГОРНЄВ Iван Дмитрович, 1902 р. народження, с. Аношкине Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, наваловiдбiйник шахти "Альберт". Арештований 17
березня 1939 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 серпня 1939 року виправданий
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового
округу. Реабiлiтований у 1939 роцi.
ПРИДАТЬКО Василь Кузьмич, 1912 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий окремого саперного
батальйону. Вiйськовим трибуналом Приморської
армiї 16 сiчня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Виконання вироку призупинено до закiнчення воєнних дiй, направлений на фронт. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПРИДОРОЖКО Григорiй Тимофiйович,
1908 р. народження, смт Михайлiвка Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий взводу хiмзахисту 39 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 4 стрiлецької дивiзiї 22 травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПРИЗ Iван Степанович, 1909 р. народження,
смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, бухгалтер артiлi "Червоний кравець". Репресований двiчi.
Луганським обласним судом 25 вересня 1941 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Постановою
Особливої наради при МДБ СРСР від 19 листопада
1949 року висланий на поселення до Красноярського краю. Реабiлiтований у 1963 роцi.

ПРИЗ Олексiй Iванович, 1903 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч,
зчiплювач вагонiв транспортної служби тресту
"Краснолучвугiлля". Луганським обласним судом
21 листопада 1947 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПРИЗ Олексiй Сергiйович, 1893 р. народження, с. Маловенделiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Маловенделiвцi, не працював. Арештований 8 лютого 1943
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким
окупантам. 23 червня 1943 року справу припинено
за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1996 роцi.
ПРИЗЕНКО Степан Федорович, 1894 р. народження, с. Благодатне Валкiвського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, не працював. Арештований 3 березня
1943 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з
нiмецькими окупантами. 1 червня 1943 року справу
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у
1996 роцi.
ПРИЙМА Дмитро Семенович, 1919 р. народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Краснорiченському, учень токаря з-ду iм. Фрунзе. Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 лютого 1944 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi як соцiально
небезпечний елемент. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПРИЙМА Семен Прокопович, 1912 р. народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну,
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець,
старшина 25 повiтряно-десантної бригади. Вiйськовим трибуналом 10 повiтряно-десантного корпусу
28 лютого 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПРИЙМА Федiр Васильович, 1899 р. народження, с. Голубiвка Кремiнського р-ну, українець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий
174 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 57
стрiлецької дивiзiї 11 травня 1943 року засуджений
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993
роцi.
ПРИЙМАК Василь Овдiйович, 1875 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРИЙМАК Кирило Федотович, 1883 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, конюх хлiбозаводу. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 27 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРИЙМАК Харламп Назарович, 1908 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник аеродрому. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. 27 березня 1940 року
УНКВС по Луганськiй обл. строк покарання знижено до фактично вiдбутого. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ПРИКОЛОМА Климентій (Клим) Давидович, 1905 р. народження, с. Кам’янка Новопсковсь-
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кого р-ну, українець, освіта початкова. Проживав за
місцем народження, заготівельник контори "Заготживсировина". Військовим трибуналом військ
НКВС по Луганській обл. 8-10 травня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. 31 січня 1947
року Військовою колегією Верховного суду СРСР
справу припинено, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1992 році.
ПРИКОЛОТА Матвiй Андрiйович, 1894 р.
народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новорозсошi, завiдуючий столярною майстернею к-пу
"Ударник". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1986 роцi.
ПРИКОЛОТА (ПРИКОЛОТОВ) Прокiп
Пилипович, 1898 р. народження, смт Бiлолуцьк
Новопсковського р-ну, українець, неписьменний.
Вiйськовослужбовець, рядовий 1214 стрiлецького
полку. Вiйськовим трибуналом 364 стрiлецької дивiзiї 21 травня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПРИКОЛОТIН Фока Iванович, 1888 р. народження, с. Кам'янка Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, колгоспник к-пу iм. Блюхера. Донецьким обласним судом 28 сiчня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПРИЛАДНИХ Федот Максимович, 1901 р.
народження, с. Богословка Реп'євського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, завiдуючий
магазином Жовтневого харчоторгу. Арештований
29 жовтня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПРИЛЕЖАЄВ Юрiй (Георгій) Володимирович, 1894 р. народження, с. Тростянець, Вiнницька обл., українець, освiта вища. Проживав у м.
Луганську, старший iнженер дорожньо-експлуатацiйного управлiння № 19. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПРИЛЄПСЬКИЙ Митрофан Семенович,
1910 р. народження, с. Верхов'є Верховського р-ну
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта середня. Проживав у м. Луганську, головний
бухгалтер артiлi "Червоний шкiряник". Особливою
нарадою при НКВС СРСР 22 квітня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1967 роцi.
ПРИЛУЦЬКА Ксенiя Олександрiвна, 1919
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 етапована углиб країни. 3 лютого 1951 року Постановою УМДБ по Луганськiй обл. справу припинено за
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1994
роцi.
ПРИЛУЦЬКА Наталiя Петрiвна, 1890 р. народження, с. Великий Бурлук Великобурлуцького
р-ну Харкiвської обл., українка, освiта початкова.
Проживала в м. Луганську, домогосподарка. Особ-

ливою нарадою при НКВС СРСР 7 жовтня 1944 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ПРИЛУЦЬКИЙ Володимир Андрiйович,
1889 р. народження, м. Вовчанськ Вовчанського рну Харкiвської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, iнвалiд, не працював.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 7 жовтня
1944 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПРИЛУЦЬКИЙ Григорiй Самсонович,
1891 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.
ПРИЛУЦЬКИЙ Кiндрат Никифорович,
1906 р. народження, смт Калинове Попаснянського
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.
ПРИЛУЦЬКИЙ Франц Леонтiйович, 1904
р. народження, с. Берездiв Берездiвського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Картушине Антрацитiвського р-ну, рахiвник кпу "Червона хвиля". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ПРИМАК (ПРИЙМАК) Єрмолай Васильович, 1903 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий окремого саперного батальйону. 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.
ПРИМАК Iван Маркович, 1889 р. народження, с. Вересоч Куликiвського р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, возiй кiнного двору з-ду iм. Жовтневої
революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПРИМАК Михайло Данилович, 1925 р. народження, к. Екімань Полоцького р-ну Вiтебської
обл., Бiлорусь, білорус, освiта початкова. Проживав
у смт Георгiївка Лутугинського р-ну, прохiдник шахти № 25. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської обл. 18 червня 1951 року засуджений до 25
р. позбавлення волi. Військовим трибуналом Київського військового округу 22 березня 1955 року
строк покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ПРИМАК Тарас Павлович, 1900 р. народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новосвiтлiвцi, столяр к-пу "Ревшлях". Був притягнутий
до вiдповiдальностi за звинуваченням у проведеннi
антирадянськiй агiтацiї. 8 вересня 1934 року виправданий Луганським обласним судом. Реабiлiтований у 1934 роцi.
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ПРИНЦЕВСЬКИЙ Тимофiй Федорович,
1908 р. народження, с. Веремiївка Великоянисольського р-ну Донецької обл., українець, освiта н/вища. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, студент Луганського педiнституту. Репресований тричi. Особливою нарадою при Колегії
ОДПУ 2 квiтня 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 22 липня 1936 року тим же органом засуджений до 5 р. позбавлення волi. Постановою
Особливої наради при МДБ СРСР вiд 28 вересня
1949 року висланий на поселення за межi України.
Реабiлiтований відповідно у 1961 і 1996 роках.
ПРИПЕЧКО Вiктор Антонович, 1908 р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта н/середня. Проживав у м. Красний
Луч, завiдуючий гаражем техбази тресту "Шахтобуд". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1962
роцi.
ПРИПКО Iван Петрович, 1887 р. народження, Угорщина, угорець, освiта початкова. Проживав
у смт Станично-Луганське, швець промартiлi "Коопшвейвзуття". Луганським обласним судом 23 липня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПРИПУТЕНЬ Iван Микитович, 1922 р. народження, с. Лисогорiвка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Лисогорiвцi, завгосп к-пу "Маяк комунiзму". Луганським обласним судом 13 листопада 1946 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Верховним судом
УРСР 3 сiчня 1947 року вирок скасовано, справу
припинено. Реабiлiтований у 1947 роцi.
ПРИСЕДСЬКИЙ Василь Ананiйович, 1888
р. народження, с. Будьонне Марiупольського р-ну
Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, керiвник фiнансової групи
тресту "Серговугiлля". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 грудня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1947 роцi.
ПРИСИКА Микита Попович, 1894 р. народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Закотному, колгоспник к-пу "XX рокiв ВЛКСМ". Луганським обласним судом 24 березня 1950 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. 27 вересня 1954 року Верховним судом УРСР міру покарання зменшено до 5 р.
Реабiлiтований у 1968 роцi.
ПРИСИЧ (ПРИСЯЧ) Олександра Хомiвна,
1906 р. народження, с. Новоукраїнка, Одеська обл.,
українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, не працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 5 квiтня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992
роцi.
ПРИСТИНСЬКИЙ Василь Олександрович,
1917 р. народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської мiськради, українець, освiта середня.
Вiйськовослужбовець, рядовий 1 танкового батальйону 178 танкової бригади. Арештований 24 липня
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30 серпня 1942 року виправданий Вiйськовим
трибуналом 1 кавалерiйського корпусу. Реабiлiтований у 1942 роцi.

ПРИСТИНСЬКИЙ Iван Федорович, 1926 р.
народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського рну, українець, освiта початкова. Без постiйного
мiсця проживання i роботи. Арештований 6 березня
1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 28 грудня 1943 року виправданий
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону. Реабiлiтований у 1943 роцi.
ПРИСЯЖНЮК Юхим Кирилович, 1892 р.
народження, с. Дзвониха Тиврiвського р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Золоте Первомайської мiськради, робiтник цегельного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
23 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРИСЯЖНЮК Якiв Андрiйович, 1905 р.
народження, с. Жабриця Баранiвського р-ну Житомирської обл., українець, освiта вища. Проживав у
м. Луганську, начальник бюро техвiддiлу з-ду iм.
Жовтневої революцiї. Арештований 25 липня 1938
року як учасник антирадянської правотроцькiстської органiзацiї. 8 червня 1939 року через недоведенiсть складу злочину справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.
ПРИТИКА Сергiй Панасович, 1897 р. народження, с. Князе-Григорiвка Горностаївського р-ну
Херсонської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, робiтник хiмкомбiнату. 29 листопада 1933 року порушено кримiнальну справу за
звинуваченням у саботажi. 4 лютого 1934 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
Реабiлiтований у 1933 роцi.
ПРИТОМСЬКИЙ Антон Вiталiйович, 1913
р. народження, с. Тартак, Київська обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Новочервоне Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Перемога". Особливою
нарадою при НКВС СРСР 24 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 6 сiчня
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРИХНЕНКО Панас Феопентович, 1873 р.
народження, с. Берестове, Таврiйська губернiя,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Смолянинове Новоайдарського р-ну, селянин-одноосiбник. Арештований 21 сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 липня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933
роцi.
ПРИХОДЦЕВ Iван Федорович, 1914 р. народження, с-ще Довжанський Свердловської
мiськради, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 313 полку 105 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом Приморської групи
вiйськ Особливої Червонопрапорної Далекосхiдної
армiї 17 серпня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ПРИХОДЧЕНКО Дмитро Федорович, 1906
р. народження, с. Свистунiвка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, слюсар вагоноремонтного з-ду. Арештований 4
лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi
нiмецьким окупантам. 10 березня 1943 року при
етапуваннi до тюрми м. Старобiльська був вбитий
за спроби втечi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПРИХОДЧЕНКО Микита Iванович, 1895 р.
народження, м. Сватове, українець, освiта початко-
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ва. Проживав у смт Ленiнське Свердловської
мiськради, стрiлочник зал.роз'їзду Вальянiвський.
Вiйськовим трибуналом 2 армiї 3 червня 1943 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 28 березня
1947 року Верховним судом СРСР мiру покарання
знижено до 4 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПРИХОДЧЕНКО Олександр Петрович,
1893 р. народження, м. Сватове, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Рубiжне, слюсар житлового вiддiлу хiмкомбiнату. Луганським обласним
судом 6 червня 1949 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 24 вересня 1954 року Верховним
судом УРСР строк покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПРИХОДЬКО Андрiй Тимофiйович, 1883 р.
народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Тимоновому,
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 8 квiтня 1933 року засуджений до
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРИХОДЬКО Антон Федорович, 1883 р. народження, смт Петрiвка Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, столяр дитячого садка з-ду № 60.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПРИХОДЬКО Антон Федотович, 1888 р. народження, смт Петрiвка Станично-Луганського рну, українець, неписьменний. Проживав у м. Луганську, конюх меблевої фабрики. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 19 жовтня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПРИХОДЬКО Артем Демидович, 1896 р.
народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у кол.с. Чубарiвка Попаснянського р-ну, швець промартiлi "Червоний Жовтень". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1956 роцi.
ПРИХОДЬКО Артем Якович, 1890 р. народження, с. Покровське Зiнькiвського р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у смт Фащiвка Перевальського р-ну, вибiйник шахти № 3. Вiйськовою
колегiєю Верховного суду СРСР 9 липня 1937 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 10 липня
1937 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПРИХОДЬКО Василь Георгiйович, 1899 р.
народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Тимоновому,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 квiтня 1933 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПРИХОДЬКО Володимир Iванович, 1908 р.
народження, м. Кiровськ, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий окремого батальйону зв'язку. Репресований двiчi. Вiйськовим
трибуналом 395 стрiлецької дивiзiї 18 травня 1942
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 7 червня
1942 року Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту вирок скасовано, справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 31 жовтня 1942 року Вiйськовим трибуналом 9 стрiлець-

кого корпусу засуджений до 3 р. позбавлення волi.
25 травня 1943 року. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1942 i 1993 роках.
ПРИХОДЬКО Володимир Федорович, 1926
р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 181 полку
вiйськ НКВС. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Свердловської обл., Росiйська Федерацiя, 21
липня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПРИХОДЬКО Георгiй (Єгор) Дорофiйович,
1887 р. народження, смт Хрустальне Краснолуцької
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, коваль кiнного резерву мiськвiддiлу
мiлiцiї. Арештований 10 листопада 1930 року за
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 21 листопада 1930 року з-пiд варти
звiльнений . Реабiлiтований у 1997 роцi.
ПРИХОДЬКО Григорiй Андрiйович, 1899
р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Боровеньках, колгоспник к-пу "Червона Армiя". Арештований 19 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.
ПРИХОДЬКО Григорiй Iванович, 1894 р.
народження, м. Мiллерово Міллеровського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин.Проживав у с. Новострiльцiвка Мiловського р-ну, завiдуючий шкiряною майстернею конезаводу № 60.
Арештований 31 сiчня 1943 року за звинуваченням
у пособництвi нiмецьким окупантам. 10 березня
1943 року виправданий Вiйськовим трибуналом
195 стрiлецької дивiзiї. Реабiлiтований у 1943 роцi.
ПРИХОДЬКО Євдокiя Григорiвна, 1895 р.
народження, с. Микитiвка Антрацитiвського р-ну,
українка, неписьменна. Проживала в смт Слов'яносербськ, не працювала. Луганським обласним судом 27 липня 1940 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ПРИХОДЬКО Iван Захарович, 1915 (1914)
р. народження, смт Маркiвка, українець, освiта середня. Проживав у Маркiвцi, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Українського округу
30 липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 22 вересня 1950 року УМДБ по Луганській
обл. справу припинено за малозначнiстю. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПРИХОДЬКО Iван Харитонович, 1911 р.
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Щастя Жовтневої райради м. Луганська, бригадир
тракторної бригади к-пу "Нове життя". Луганським
обласним судом 24 березня 1950 року засуджений
до 25 р. позбавлення волi. 4 березня 1955 року Верховним судом УРСР мiру покарання знижено до 5
р. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПРИХОДЬКО Марiя Михайлiвна, 1896 р.
народження, кол.с. Василiвка Перевальського р-ну,
росiянка, освiта початкова. Проживала в смт Фащiвка Перевальського р-ну, домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 1937 ро-
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ку засуджена до 8 р. позбавлення волi як член сiм'ї
репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1959 роцi.
ПРИХОДЬКО Марко Якович, 1902 р. народження, с. Покровське Опiшнянського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
смт Бугаївка Перевальського р-ну, облiковець шахти № 5. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13
червня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ПРИХОДЬКО Мирон Митрофанович, 1890
р. народження, смт Новоолександрiвка Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. На час
арешту член ВКП(б). Проживав у Новоолександрiвцi, iнвалiд, пенсiонер. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРИХОДЬКО Михайло Федотович, 1901 р.
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, робiтник тресту "Енергобуд". Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд
31 серпня 1932 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРИХОДЬКО Олександра Григорiвна,
1922 р. народження, с. Мар'євка Ладомировського
р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта н/середня. Проживала в м. Свердловську,
табельниця шахти № 14-17. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 5 червня 1945 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ПРИХОДЬКО Олексiй Павлович, 1891 р.
народження, с. Новоспасiвка Бердянського р-ну Запорiзької обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Великий Суходiл Краснодонського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегії ДПУ УРСР вiд 16 березня 1930 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПРИХОДЬКО Павло Iванович, 1911 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта н/середня.
Проживав у Луганську, шофер лiнiйно-технiчного
вузла зв'язку № 1. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС по охоронi тилу 12 армiї 8 грудня 1941 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПРИХОДЬКО Парасковiя Никифорiвна,
1901 р. народження, кол.с. Борки Троїцького р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала за мiсцем
народження, колгоспниця к-пу iм. Паризької комуни. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР
вiд 31 травня 1944 року вислана за межi України.
Реабiлiтована у 1990 роцi.
ПРИХОДЬКО Петро Iванович, 1914 р. народження, смт Петрiвка Станично-Луганського рну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 6-го окремого залiзничного батальйону. Арештований 10 вересня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18-19 вересня
1942 року виправданий Вiйськовим трибуналом 17
окремого залiзничного батальйону. Реабiлiтований
у 1942 роцi.
ПРИХОДЬКО Петро Якимович, 1890 р. народження, с. Багачка Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Багачцi, сторож к-пу

iм. Сталiна. Луганським обласним судом 14 травня
1948 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПРИХОДЬКО Порфирiй Васильович, 1882
р. народження, смт Новоолександрiвка Краснодонського р-ну, українець, 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.
ПРИХОДЬКО Семен Семенович, 1901 р. народження, м. Лозова Харкiвської обл., українець,
освiта вища. Проживав у м. Рубiжне, вчитель СШ
№ 3. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПРИХОДЬКО Тихiн Якович, 1901 р. народження, с. Бондарiвка Мiловського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у смт Мiлове, завiдуючий шевською майстернею. Донецьким обласним
судом 5 липня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПРИХОДЬКО Харитон Миколайович, 1903
р. народження, с. Бондарiвка Маркiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Бондарiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Донецького обласного суду вiд 3 червня 1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПРИЩЕВА Ганна Тимофiївна, 1900 р. народження, м. Луганськ, українка, освiта початкова.
Проживала в Луганську, прибиральниця з-ду iм.
Пархоменка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 28 квiтня 1943 року засуджена до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ПРИЩЕНКО Iлля Лук'янович, 1894 р. народження, кол.х. Просвирня кол. Бiлолуцького рну, українець, освiта початкова. Проживав за
мiсцем народження, колгоспник к-пу iм. Калiнiна.
Справа за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї
порушена 9 липня 1937 року заочно: мiсце перебування I.Л.Прищенка було невiдоме. Справу припинено за давнiстю 2 березня 1972 року. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПРИЩЕПА Лука Якович, 1888 р. народження, смт Маркiвка, українець, освiта початкова. Проживав у Маркiвцi, конюх к-пу iм. XVI партз'їзду.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПРИЩЕПА Микола Мусiйович, 1871 (1872)
р. народження, с. Шелестiвка Мiловського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Шелестiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi.
Арештований 24 липня 1929 року за звинуваченням
у причетностi до здiйснення теракту. 19 березня
1930 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ
УРСР вiд 2 квiтня 1930 року висланий за межi
України. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1989
роках.
ПРИЩЕПА Олександр Григорович, 1907 р.
народження, м. Алчевськ, українець, освiта н/вища.
Проживав в Алчевську, помiчник майстра мартенiвського цеху з-ду iм. Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 жовтня 1936 року засу-
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джений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1956 роцi.
ПРИЩЕПА Роман Iванович, 1900 р. народження, с. Шелестiвка Мiловського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Шелестiвцi, колгоспник к-пу iм. Котовського. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 31 серпня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРИЩЕПА Федiр Васильович, 1911 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 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРИЩЕПIНА Парасковiя Дмитрiвна, 1882
р. народження, с. Морозiвка Мiловського р-ну,
українка, неписьменна. Проживала в с. Шелестiвка
Мiловського р-ну, селянка-одноосiбниця. Народним судом Мiловського р-ну 7 лютого 1933 року засуджена до 6 р. позбавлення волі. Реабiлiтована у
1994 роцi.
ПРIЛЬ (ПРIЛЛ) Василь Петрович, 1908 р.
народження, кол.х. Будьоннiвка Миколаївської
сiльради Станично-Луганського р-ну, нiмець, освiта
початкова. Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу iм. Будьонного. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 8 сiчня 1938 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПРIЛЬ Володимир Петрович, 1906 р. народження, к. Кам'янська Люксембурзького р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав на
кол.х. Будьоннiвка Миколаївської сiльради Станично-Луганського р-ну, шофер к-пу iм. Будьонного.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ПРIЛЬ Едуард Петрович, 1898 р. народження, к. Кам'янська Люксембурзького р-ну Донецької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Великий Суходiл Краснодонського р-ну, голова к-пу iм.
Будьонного. Особливою нарадою при НКВС СРСР
12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРIЛЬ Iван Якович, 1902 р. народження, к.
Кам'янська Люксембурзького р-ну Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка,
слюсар шахти № 11-43. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 31 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРIЛЬ Олександр Якович, 1896 р. народження, к. Кам'янська Люксембурзького р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.
Краснодонi, секретар головного iнженера тресту
"Краснодонвугiлля". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 23 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРIЛЬ Рудольф Густавович, 1912 р. народження, с. Трудове Новоайдарського р-ну, нiмець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий
145 будiвельного батальйону. Вiйськовим трибуналом 1 будiвельного корпусу 13 квiтня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1993 роцi.
ПРIЛЬ Фрiдрiх Петрович, 1900 р. народження, к. № 10 Люксембурзького р-ну Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,

возій-приватник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 12 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРIНЦ Артур Матвiйович, 1901 р. народження, к. Андергiн Джанкойського р-ну Кримської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, тесляр ремонтно-будiвельної контори.
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого 1934 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПРIНЦ Гуго Матвiйович, 1909 р. народження, к. Андергiн Джанкойського р-ну Кримської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, шофер 619-ї шляхоексплуатацiйної
дiльницi. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 24 липня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ПРIНЦ Фрiдрiх Єфремович, 1911 р. народження, к. Остгейм Старокаранського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта середня. Проживав у м. Луганську, майстер-електрик з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПРIЦАК Микола Григорович, 1902 р. народження, с. Опака, Дрогобицька обл., поляк, освiта
н/середня. Проживав у м. Попасна, тесляр вагоноремонтного з-ду. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 30 сiчня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ПРОВАТОРОВ Микола Iванович, 1905 р.
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, комiрник госпчастини тресту "Серговугiлля".
Вiйськовим трибуналом 4 повiтряної армiї 2 серпня
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПРОВОЗIН Дмитро Гаврилович, 1911 р. народження, смт Маркiвка, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, командир вiддiлення 38
запасного стрiлецького батальйону. Вiйськовим
трибуналом 13 запасної стрiлецької бригади 16 жовтня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПРОВОТОРОВ Федiр Данилович, 1874 р.
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Кримському, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої
наради при Колегiї ОДПУ вiд 18 сiчня 1930 року
висланий за межi України. 9 серпня 1930 року Президією ЦВК СРСР від вислання звільнений. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРОКАЗА (ПРОКАЗІН) Федiр Iванович,
1921 р. народження, кол.х. Проказине Старобiльського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у с.
Чмирiвка Старобiльського р-ну, сторож нафтобази.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 жовтня
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПРОКАЗА Юхим Давидович, 1898 р. народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, українець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий
147 запасного стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом Степового фронту 24 серпня 1943 року за-
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суджений до 8 р. позбавлення волі. Реабiлiтований
у 1993 роцi.
ПРОКОПЕНКО Василь Федорович, 1903 р.
народження, с. Благодатне Ольгинського р-ну Донецької обл., українець, освiта вища. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Зоринську Перевальського р-ну, викладач учкомбiнату шахти "Никанор". Арештований 11 лютого 1939 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 липня
1939 року справу припинено. Реабiлiтований у 1995
роцi.
ПРОКОПЕНКО Вiктор Гнатович, 1923 р.
народження, с. Васьковка Климовського р-ну Гомельської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта н/середня.
Проживав у смт Бугаївка Перевальського р-ну,
учень iнструментальника шахти № 5. Арештований
29 липня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14 серпня 1941 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.
ПРОКОПЕНКО Гаврило Федорович, 1912
р. народження, м. Стаханов, росiянин, освiта початкова. Проживав у Стахановi, слюсар коксохiмiчного з-ду. Вiйськовим трибуналом Харкiвського
вiйськового округу 17 листопада 1936 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПРОКОПЕНКО Iван Микитович, 1907 р.
народження, с. Розкiшне Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
стругальник 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 1967
роцi.
ПРОКОПЕНКО Iван Оксентiйович, 1904 р.
народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. В'язень виправно-трудового табору, м. Одеса.
Спеціальним табірним судом 28 березня 1946 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПРОКОПЕНКО Кiндрат Федорович, 1890
р. народження, с. Кобилiвка Тульчинського р-ну
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну,
сторож селищної школи. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 23 березня 1942 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРОКОПЕНКО Купрiян Михайлович, 1900
р. народження, с. Донцiвка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
боєць пожежної команди 49 району авiацiйного базування. 22 грудня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 4929 засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПРОКОПЕНКО Микита Пимонович, 1886
р. народження, с. Василiвка Павлоградського р-ну
Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у кол.с. Вiролюбiвка Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. "Трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 27 березня 1930 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПРОКОПЕНКО Петро Iванович, 1894 р. народження, с. Михайлiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Михайлiвцi,

колгоспник к-пу iм. Артема. Репресований двiчi.
Арештований 26 квiтня 1934 року за звинуваченням в пiдготовцi теракту. 20 серпня 1934 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
Вiйськовим трибуналом 203 стрiлецької дивiзiї 28
серпня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1991 роках.
ПРОКОПЕНКО Федiр Никифорович, 1891
р. народження, м. Стаханов, українець, освiта початкова. Проживав у Стахановi, без певних занять.
Особливою нарадою при Колегії ОДПУ 13 листопада 1930 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПРОКОПЕНКО Федiр Пантелеймонович,
1901 р. народження, с. Пiски Iзюмського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта середня. Проживав у
м. Лисичанську, крiпильник шахти № 1-2.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1959
роцi.
ПРОКОПЕНКО Феодосiй Трохимович,
1896 р. народження, с. Чабанове Бiлокуракинського
р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Чабановому, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 21 лютого 1932 року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРОКОПЕНКО Якiв Семенович, 1890 р.
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Нижньому, робiтник шахти № 5. Арештований 29 сiчня
1942 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 2 липня 1964 року справу припинено. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ПРОКОП'ЄВ Олександр Миколайович,
1920 р. народження, с. Дуброво, Челябiнська обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 89 полку 23 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 27 армiї 27
грудня 1941 року заочно засуджений до розстрiлу.
31 серпня 1942 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований
у 1942 роцi.
ПРОКОПОВИЧ Дмитро Костянтинович,
1882 р. народження, с. Кочерижки Павлоградського
р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта вища. Проживав у м. Луганську, вчитель школи по
пiдвищенню квалiфiкацiї колгоспних працiвникiв.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПРОКОПОВИЧ Iван Полiкарпович, 1895 р.
народження, с. Рябушки Лебединського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта вища. Проживав у м.
Алчевську, начальник вуглемiтки коксохiмзаводу.
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 29 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПРОКШ Ернест Карлович, 1898 р. народження, Чехословаччина, нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Лисичанську, конструктор техвiддiлу з-ду "Донсода". Постановою Особливої наради
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при НКВС СРСР вiд 20 травня 1936 року висланий
за межi СРСР. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПРОМСЬКИЙ Тихiн Iванович, 1878 р. народження, с. Гракове Дворiчанського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Новодружеську Лисичанської мiськради, конюх
шахти "Новодружеська". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПРОНЕВИЧ Григорiй Йосипович, 1901 р.
народження, Гродненська губернiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Алчевську, помiчник машинiста турбiни електроцеху з-ду iм. Ворошилова.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
ПРОНЕНКО Ганна Олександрiвна, 1912 р.
народження, смт Маркiвка, українка, освiта початкова. Проживала в кол.с. Меженське Краснопiльської сiльради Маркiвського р-ну, колгоспниця к-пу
"Заможне життя". 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
1990 роцi.
ПРОНЕНКО Григорiй Пантелiйович, 1912
р. народження, с. Гераськiвка Маркiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
молодший сержант 1035 стрiлецького полку.
Вiйськовим трибуналом 280 стрiлецької дивiзiї 24
вересня 1942 року засуджений до розстрiлу i того ж
дня страчений. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПРОНИКОВ Данило Андрiйович, 1900 р.
народження, м. Шостка Сумської обл., українець,
освiта вища. Проживав у м. Рубiжне, технiк хiмзаводу "Червоний прапор". Арештований 6 грудня
1930 року за звинуваченням у шкiдництвi на
пiдприємствi. 10 грудня 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
ПРОНIН Василь Павлович, 1921 р. народження, с. Ганцево Переславського р-ну Ярославської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Свердловську, вагонник шахти
iм. 25-річчя ВЛКСМ. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 22 лютого 1946 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПРОНIН Михайло Iванович, 1926 р. народження, смт Новоайдар, українець, освiта початкова. Проживав у Новоайдарi, не працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 жовтня 1943 року
засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПРОНIН Никифор Романович, 1886 р. народження, с. Протасово, Московська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Брянка, начальник охорони овочевої бази. Донецьким обласним судом 2 жовтня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1995 роцi.
ПРОНIН Тимофiй Григорович, 1913 р. народження, м. Ровеньки, українець. Проживав у Ровеньках, черговий пiдстанцiї 5-ї електродiльницi.
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд

23 листопада 1934 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРОНЬ Олександр Дмитрович, 1921 р. народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта н/середня. Проживав у смт Бiлокуракиному, бухгалтер
к-пу "КIМ". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
по охоронi тилу Пiвденного фронту 10 березня
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПРОНЬКО Iван Iванович, 1871 р. народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Закотному, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 березня 1930 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1993
роцi.
ПРОСIН Василь Григорович, 1910 р. народження, с. Данилiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Данилiвцi, не
працював. Надзвичайною сесiєю Верховного суду
УРСР 15 жовтня 1928 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПРОСКУРIН Антон Францович, 1900 р. народження, Литва, латиш, освiта початкова. На час
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську,
електрослюсар трамвайного парку. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Особливою нарадою при НКВС СРСР 31 травня 1941 року справу
припинено, з-під варти звільнений. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
ПРОСКУРIН Олексiй Корнiйович, 1883 р.
народження, с. Манькiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Манькiвцi,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 17 квiтня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРОСКУРIН Платон Якович, 1866 р. народження, с. Манькiвка Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Манькiвцi, колгоспник к-пу "20 рокiв Жовтня". Луганським обласним
судом 14 липня 1940 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПРОСКУРIН Сергiй Гаврилович, 1894 р.
народження, Серафимовицький р-н Волгоградської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у Красному Лучi, робiтник шахти
№ 16. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРОСКУРНЯ Трохим Iванович, 1911 р. народження, с. Бутенки Кобеляцького р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
смт Родакове Слов'яносербського р-ну, робiтник
зал.ст. Родакове. Вiйськовим трибуналом ПiвнiчноДонецької залiзницi 26 сiчня 1945 року засуджений
до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991
роцi.
ПРОСКУРОВ Анатолiй Васильович, 1903
р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. Проживав у Луганську, робiтник спирто-горiлчаного з-ду. Арештований 21 жовтня 1941 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку
з воєнним станом етапований углиб країни, де
пiзнiше не виявлений. 29 березня 1948 року справу
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припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПРОСКУРОВ Дмитро Юхимович, 1886 р.
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Нижньому, сторож. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ
УРСР 14 червня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРОСКУРОВ Федiр Петрович, 1882 р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, кучер кiнного двору шахти iм. Крупської.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
ПРОСКУРЯК Тихiн Григорович, 1893 р.
народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну,
українець, освiта середня. Проживав у Новобiлiй,
вагар млина. Постановою Особливої наради при
Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 квiтня 1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРОСКУРЯК (ПРОСКУРЯКОВ) Трохим
Григорович, 1899 р. народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у Новобiлiй, директор сiльської школи. Репресований двiчi. Арештований 23 квiтня 1934 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 серпня 1934 року справу припинено за недоведенiстю,
з-пiд варти звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1960
роках.
ПРОСКУРЯКОВ Єгор Васильович (Максимович), 1900 р. народження, с. Кашкарне Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Кашкарному, колгоспник к-пу "Маяк". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРОСКУРЯКОВ Климентiй Iванович, 1897
р. народження, с. Покровське Троїцького р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Покровському, закупник худоби районної заготконтори. Арештований 16 квiтня 1943 року за звинуваченням у
пособництвi нiмецьким окупантам. 25 березня 1944
року мiрою покарання визначено строк попереднього ув'язнення. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПРОСКУРЯКОВ Олександр Iванович, 1894
р. народження, м. Слов'янськ Донецької обл., українець, освiта вища. На час арешту член ВКП(б).
Проживав у м. Луганську, головний iнженер
вiддiлу капiтального будiвництва текстильної фабрики iм. Ворошилова. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 18 жовтня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958
роцi.
ПРОСКУРЯКОВА Марiя Костянтинiвна,
1900 р. народження, м. Дружкiвка Донецької обл.,
українка, освiта середня. Проживала у м. Луганську, домогосподарка. Арештована 11 серпня 1938
року як член сiм'ї репресованого з формулюванням
– "ворог народу". 10 грудня 1938 року справу припинено за недоведенiстю пред'явленого звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994
роцi.

ПРОСТЕРМАН Ганна Павлiвна, 1903 р. народження, м. Бендери, Молдова, єврейка, освiта
н/середня. Проживала в смт Штерiвка Краснолуцької мiськради, касир Штердресу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 листопада 1937 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1957 роцi.
ПРОСЦЕВ Iван Гаврилович, 1899 р. народження, смт Талове Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Таловому, робiтник шахти № 7-10. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПРОСЦОВ Iван Петрович, 1888 р. народження, кол.х. Манохино Давидо-Микiльської
сiльради Краснодонського р-ну, росіянин, освiта
початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Арештований 21 сiчня 1930 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 березня 1930 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1997 роцi.
ПРОСЦОВ (ПРАСЦОВ) Микита Степанович (Стефанович), 1904 р. народження, с. ДавидоМикiльське Краснодонського р-ну, росiянин, освiта
початкова. Проживав у Давидо-Микiльському, рибалка риболовецького к-пу iм. Андреєва. Судовою
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРОСЦОВ Павло Степанович, 1900 р. народження, кол.с. Манохино Давидо-Микiльської
сiльради Краснодонського р-ну, росіянин, освiта
початкова. Проживав за мiсцем народження, риболов-приватник. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 15 серпня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ПРОТАСОВ Дмитро Якович, 1885 р. народження, с. Тишкiвка Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Тишкiвцi, селянин-одноосiбник.
Репресований
двiчi.
Судовою
"трiйкою" при Колегії ДПУ УРСР 20 вересня 1930
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 16 жовтня 1937 року Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.
ПРОТАСОВ Iван Дмитрович, 1912 р. народження, с. Тишкiвка Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, ремонтний робiтник зал.ст. Сентянiвка. Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 16 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРОТАСОВ Михайло Дмитрович, 1918 р.
народження, с. Тишкiвка Маркiвського р-ну, українець, освiта н/середня. Проживав у смт Фрунзе
Слов'яносербського р-ну, робiтник зал.ст. Сентянiвка. Арештований 14 сiчня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 квiтня 1938 року
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для
притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПРОТОКОВИЛО Iван Семенович, 1890 р.
народження, с. Мусiївка Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Мусiївцi, колгоспник к-пу iм. Крупської. "Трiйкою" УНКВС по
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Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРОФАТИЛОВ Iван Васильович, 1924 р.
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта н/середня. Проживав у Бiловодську, завiдуючий районною iнкубаторною станцiєю. Вiйськовим трибуналом Київського вiйськового округу 22 липня 1955
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПРОХ Готфрiд Людвiгович, 1875 р. народження, с. Пулино-Гута Житомирського р-ну Київської обл., нiмець, освіта 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. 17
квітня 1937 року Верховним судом УРСР міру покарання знижено до 6 р. Реабiлiтований у 1967
роцi.
ПРОХВАТИЛОВ Матвiй Михайлович,
1913 р. народження, Бiловодський р-н, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник райспоживспiлки. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРОХОЖАН Михайло Васильович, 1906 р.
народження, м. Стаханов, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 3 батальйону
178 запасного стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом Волгоградського гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 30 жовтня 1942 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1943 роцi.
ПРОХОРЕНКО Василь Несторович, 1892
(1899) р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у м.
Старобiльську, техпрацiвник мiськкомунгоспу. Донецьким обласним судом 17 червня 1936 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ПРОХОРЕНКО Конон Андрiйович, 1885 р.
народження, с. Круглик Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Круглику, не
працював. Арештований 14 березня 1943 року за
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 24 серпня 1943 року справу припинено за смертю репресованого. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПРОХОРОВ Валентин Вiкторович, 1939 р.
народження, с. Колушино Крутинського р-ну Омської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, тесляр пункту технiчного огляду вагонiв зал.ст. Довжанська.
Луганським обласним судом 25 вересня 1962 року
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 16 вересня
1965 року Верховним судом УРСР мiру покарання
знижено до 3 р. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПРОХОРОВ Микола Іванович, * 1917 р. народження, с. Велике Количеве Коломенського р-ну
Московської обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта середня. Проживав у м. Стаханові. Військовослужбовець, рядовий 229 полку 52 дивізії. Військовим трибуналом військ МВС Луганської обл. 30
квітня 1946 року засуджений до 5 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1957 році.
ПРОХОРОВА-РУФ Емiлiя Йоганнiвна,
1906 р. народження, с. Вайнау Великотокмацького
р-ну Запорiзької обл., нiмкеня, освiта початкова.
Проживала в м. Стахановi, комендант гуртожитку

ремiсничого училища. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 24 червня 1944 року засуджена до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ПРОХОРОВСЬКИЙ Олексiй Павлович,
1889 р. народження, м. Шостка Чернiгiвської обл.,
українець, освiта н/вища. Проживав у м. Луганську,
пiротехнiк копрового цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПРОЦ Михайло Антонович, 1918 р. народження, с. Зелене Волочиського р-ну Кам'янець-Подiльської обл., поляк, освiта н/середня. Проживав у
с. Курячiвка Маркiвського р-ну, облiковець к-пу iм.
Молотова. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
29 вересня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ПРОЦВIТ Ганна Федорiвна, 1874 р. народження, с. Голубiвка Кремiнського р-ну, українка,
неписьменна. Проживала в Голубiвцi, колгоспниця
к-пу "Зоря комунiзму". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджена до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.
ПРОЦЕНКО Андрiй Давидович, 1899 р. народження, х. Дворцов, Курсавський р-н Ставропольського краю, Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта середня. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Лисичанську, райвiйськком. Вiйськовою
колегiєю Верховного суду СРСР 2 сiчня 1938 року
засуджений до розстрiлу i наступного дня страчений. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПРОЦЕНКО Антон Якович, 1893 р. народження, с. Давидо-Микiльське Краснодонського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Давидо-Микiльському, бригадир радгоспу "2-а п'ятирiчка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1965 роцi.
ПРОЦЕНКО Григорiй Никанорович, 1907
р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, iнструктор охорони з-ду "Склобуд". Арештований 11 квiтня 1944
року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини, що в
ходi слiдства не було доведено. 17 липня 1944 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1944 роцi.
ПРОЦЕНКО Iван Федорович, 1903 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова.
На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Лисичанську, слюсар шахти
"Чорноморка". Арештований 19 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.
ПРОЦЕНКО Микола Кузьмич, 1908 р. народження, м. Саратов, Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
без певного мiсця роботи. Луганським обласним судом 11 липня 1950 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 1 вересня 1954 року справу припинено
за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у
1954 роцi.
ПРОЦЕНКО Микола Юхимович, 1893 р.
народження, с. Зарiг Оржицького р-ну Полтавської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
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Iванiвка Антрацитiвського р-ну, сторож шахти №
10. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ
УРСР вiд 28 квiтня 1933 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРОЦЕНКО Павло Харитонович, 1892 р.
народження, с. Олександропiлля Попаснянського рну, українець, освiта початкова. Проживав в Олександропiллi, завiдуючий гаражем шахти № 4-1-бiс
"Криворiжжя". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПРОЦЕНКО Петро Олексiйович, 1894 р.
народження, с. Уланок Суджанського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта
н/вища. Проживав у м. Луганську, вчитель СШ №
7. Особливою нарадою при НКВС СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПРОЦЕНКО Прокiп Iванович, 1904 р. народження, с. Миколаївка Бердянського р-ну Запорiзької обл., українець, освiта початкова. Проживав у
смт Новодар'ївка Ровенькiвської мiськради, бригадир 11-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Арештований 26 лютого 1938 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї. 15 червня 1939 року справу припинено
за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.
ПРОЦЕНКО Семен Панасович, 1911 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий окремої штрафної роти 50 стрiлецької дивiзiї.
Вiйськовим трибуналом 1 армiї 11 липня 1943 року
засуджений до розстрiлу заочно. 18 листопада 1943
року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
Реабiлiтований у 1943 роцi.
ПРОЦЕНКО Федiр Степанович, 1898 р. народження, с. Давидо-Микiльське Краснодонського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, контролер текстильної фабрики.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРОЦЕНКО Федiр Федорович, 1899 р. народження, м. Канiв Київської обл., українець, освiта
середня. Проживав у м. Рубiжне, плановик механiчних майстерень хiмкомбiнату. Луганським обласним судом 17 серпня 1941 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ПРОЦЕНКО Хрисанф Харитонович, 1891
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.
ПРОШУНIНА Ганна Ананiївна, 1908 р. народження, с. Денежникове Новоайдарського р-ну,
росiянка, освiта початкова. Проживала в Денежниковому, колгоспниця к-пу iм. Чкалова. Арештована
12 квiтня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 липня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.

ПРОЩАЛИГIНА Олександра Кузьмiвна,
1879 р. народження, смт Єсаулiвка Антрацитiвського р-ну, українка, неписьменна. Проживала в Єсаулiвцi, домогосподарка. Арештована 3 жовтня 1937
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.
Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 1995 роцi.
ПРОЩИНА Нiна Костянтинiвна, 1886 р.
народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну,
українка, освiта середня. Проживала в с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, завiдуюча сiльською
школою. Вiйськовим трибуналом 28 стрiлецького
корпусу 19 квiтня 1943 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПРУДКИЙ (ПРУДКОВ) Iван Васильович,
1894 р. народження, с. Степанiвка Перевальського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Степанiвцi, кочегар в артiлi "Червона гвардiя".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПРУДКОВ Костянтин Ананiйович, 1882 р.
народження, с. Красний Деркул Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
смт Станично-Луганське, кочегар прально-дезiнфекцiйного загону № 34. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 26 листопада
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПРУДКОГЛЯД Леонтiй Григорович, 1897
р. народження, смт Фрунзе Слов'яносербського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Фрунзе, колгоспник к-пу "12 рокiв Жовтня". Арештований 3 грудня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 6 березня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПРУДКОГЛЯДОВ
(ПРУТКОГЛЯДОВ)
Iван Якович, 1893 р. народження, смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Стахановi, робiтник шахти № 3-3бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1956
роцi.
ПРУДНИКОВ Iван Захарович, 1911 р. народження, Смоленська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi,
бригадир вантажникiв шахти № 1-1-бiс. Луганським обласним судом 25 травня 1948 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ПРУДНИКОВ Костянтин Григорович, 1903
р. народження, с. Песлятiв Климовицького р-ну
Могильовської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, наваловiдбiйник
шахти № 6. Арештований 5 липня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з
воєнним станом етапований углиб країни, де
пiзнiше не виявлений. 17 липня 1948 року справу
припинено за недостатністю матеріалів для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПРУДНИКОВ Олексiй Георгiйович, 1927 р.
народження, м. Антрацит, росiянин, освiта початкова. Проживав в Антрацитi, не працював. Арештований 27 червня 1942 року за звинуваченням у зрадi
Батькiвщини. У зв'язку з воєнним станом етапова-

168

Назвемо всіх поіменно
ний углиб країни, де пізніше не виявлений. 12 вересня 1949 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПРУДНИКОВ Семен Йосипович, 1905 р.
народження, с. Острино Брянського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у смт Звєрево, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя, завiдуючий райздороввiддiлом.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 19 жовтня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПРУДНИКОВ Сергiй Григорович, 1876 р.
народження, с. Козарик Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Козарику, без певних
занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРУДНИКОВА Ольга Єгорiвна, 1925 р. народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в Успенцi, лаборант коксохiмзаводу. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 15 листопада 1946 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ПРУДОВ Євдоким Осипович, 1878 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.
ПРУСОВ Григорiй Миколайович, 1903 р.
народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Теплому,
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.
ПРУСОВ Iван Нефедович (Мефодійович),
1910 р. народження, смт Верхнiй Нагольчик Антрацитiвської мiськради, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Антрацитi, черговий по зал.ст. Антрацит. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРУТКИЙ Федiр Iванович, 1909 р. народження, м. Алмазна Стахановської мiськради, українець, освiта середня. Проживав у с. Євсуг Бiловодського р-ну, ветлiкар. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 15 сiчня 1944 року засуджений до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПРУЦАКОВ Афанасій Фатейович, 1912 р.
народження, сл. Д’ячкіно Тарасовського р-ну Ростовської обл., росіянин, освіта середня. Військовослужбовець, зв’язківець 976 стрілецького полку. До
призову проживав у м. Красний Луч. Військовим
трибуналом 261 стрілецької дивізії 20 лютого 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1993 році.
ПРУЦАКОВ Василь Якович, 1885 р. народження, х. Дубовой, Тарасовський р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду iм.
Жовтневої революцiї. Арештований 15 грудня 1932
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 26
грудня 1932 року справу припинено за недоведенiс-

тю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПРУЦАКОВА Марта Василiвна, 1923 р. народження, с. Садки Тарасовського р-ну Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта середня.
Проживала в м. Луганську, робітниця шахти № 23.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 13 грудня 1944 року засуджена до 20 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ПРУШИНСЬКИЙ Владислав Йосипович,
1910 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 16 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1967 роцi.
ПРЯДКО Йосип Семенович, 1894 р. народження, с. Муратове Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi,
крiпильник шахти № 4-2-бiс. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 25 листопада 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРЯДКО (ПРЯДКА) Прокiп Артемович,
1899 р. народження, с. Орлiвець, Київська обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Софiївський Краснолуцької мiськради, крiпильник шахти № 21. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРЯДКО Тихiн Костянтинович, 1919 р. народження, с. Царiвка Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий
143 батальйону внутрiшнiх вiйськ НКВС. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Красноярського
краю, Росiйська Федерацiя, 8 листопада 1941 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1998
роцi.
ПРЯДКО Якiв Терентiйович, 1898 р. народження, с. Орлiвка, Донецька обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, технiк
гiрничорятувальної станцiї. Арештований 14 грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 сiчня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ПРЯДЧЕНКО Єлисей Єлисейович, 1864
(1867) р. народження, смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Бiлогорiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16
лютого 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРЯДЧЕНКО Максим Лаврентiйович,
1903 р. народження, смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 24 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 230 стрiлецької дивiзiї 19 грудня
1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
ПРЯДЧЕНКО Онисим Федорович, 1877 р.
народження, смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у Бiлогорiвцi,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 лютого 1930 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
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ПРЯЛIНА Наталiя Матвiївна, 1896 р. народження, м. Павловськ Воронезької обл., Росiйська
Федерацiя, росiянка, освiта середня. Проживала в с.
Макарове Станично-Луганського р-ну, завiдуюча
сiльською початковою школою. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 12 червня 1942
року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ПРЯНИЧКIН (ПРЯНИШНИКОВ) Григорiй Захарович, 1890 р. народження, с. Крепi Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Крепях, селянин-одноосiбник. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР
вiд 5 лютого 1930 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПРЯХIН Гаврило Якович, 1909 р. народження, с. Iллiрiя Лутугинського р-ну, українець,
освiта початкова. 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.
ПРЯХIН Михайло Антонович, 1915 р. народження, смт Бугаївка Перевальського р-ну, росiянин, освiта н/вища. Вiйськовослужбовець, старший
писар фiнчастини 841 стрiлецького полку 237
стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом Вологодського гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 25 жовтня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПРЯХIНА Марiя Михайлiвна, 1911 р. народження, с. Iллiрiя Лутугинського р-ну, українка, неписьменна. Проживала в Iллiрiї, робiтниця шахти
iм. Ворошилова. Постановою Особливої наради при
НКВС СРСР вiд 13 травня 1944 року вислана за
межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ПТАШИНСЬКИЙ Антон Августович, 1900
р. народження, с. Купiль Волочиського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Булавинiвка Новопсковського р-ну, колгоспник кпу iм. Сталiна. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПТАШИНСЬКИЙ Костянтин Михайлович,
1903 р. народження, м. Кишинiв, Молдова, поляк,
освiта середня. Проживав у м. Луганську, бухгалтер
модельного цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї.
Арештований 25 листопада 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 сiчня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ПТАШНИК Володимир Климович, 1874 р.
народження, с. Кам'янка Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 березня 1930 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ПТАШНИК Iван Iванович, 1865 р. народження, смт Городок Городоцького р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Кругле Сватiвського р-ну, не працював. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 16 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.

ПТАШНИК Казимир Iванович, 1900 р. народження, смт Городок Городоцького р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Мiстки Сватiвського р-ну, будiвельник, працював
на спорудженнi житла. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 серпня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПТИЦИН Микита Пилипович, 1894 р. народження, с. Верхньобогданiвка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
Верхньобогданiвцi, колгоспник к-пу iм. Ворошилова. Арештований 6 серпня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 24 жовтня 1932 року
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПТIЦ Еммануїл Маркович, 1908 р. народження, м. Бердичiв Житомирської обл., єврей, освiта н/вища. Проживав у м. Красний Луч, виконроб
з-ду iм. Петровського. Репресований двічі. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 11 липня 1937
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 5 серпня 1950 року Особливою нарадою при МДБ СРСР
висланий на поселення у Красноярський край. Реабiлiтований в обох справах у 1956 роцi.
ПТУШКIН Григорiй Iванович, 1896 р. народження, с. Крем’яново Коренєвського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Брянка, крiпильник шахти № 1 "Криворiжжя". Арештований 13 травня 1938
року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 26 вересня 1938 року
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для
притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПТУШКIН Григорiй Тимофiйович, 1901 р.
народження, м. Днiпропетровськ, росiянин, освiта
середня. Проживав у м. Попасна, технiк вiддiлу головного енергетика вагоноремонтного з-ду.
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 1 березня 1941 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПТУШКО Григорiй Павлович, 1891 р. народження, с. Ганнiвка Старобiльського р-ну, 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.
ПУБАНЦ Франц Самiйлович, 1886 р. народження, м. Коростень Житомирської обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, начальник вiддiлу постачання фабрики iм. Ворошилова.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
ПУГАЧ Василь Федорович, 1920 р. народження, с. Курячiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, начальник хiмслужби вiйськової частини 23985. Вiйськовим трибуналом Прибалтiйського вiйськового
округу 11 лютого 1949 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПУГАЧ Григорiй Прохорович, 1869 р. народження, с. Макартетине Новопсковського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у Макартетиному, селянин-одноосiбник. Арештований 30 листопада 1930 року за звинуваченням у причетностi
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до здiйснення теракту. 26 березня 1931 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.
ПУГАЧ Iван Петрович, 1914 р. народження,
с. Тишкiвка Маркiвського р-ну, українець, освiта
н/середня. Вiйськовослужбовець, молодший фельдшер 676 артилерiйського полку 232 стрiлецької дивiзiї. Арештований 6 березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким загарбникам. 29
червня 1943 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.
ПУГАЧ Корнiй Семенович, 1891 р. народження, с. Стативчине Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Стативчиному, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 4 вересня 1944 року засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ПУГАЧОВ Вiссарiон Степанович, 1897 р.
народження, смт Городище Перевальського р-ну,
росiянин, освiта середня. Проживав у Городищi, рахiвник Городищенської селищної Ради. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПУГАЧОВ Єгор Михайлович, 1902 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Городищi, вибiйник шахти № 7. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПУГОЛОВКО Степан Андрiйович, 1883 р.
народження, с. Танюшiвка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Танюшiвцi, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 4 березня 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПУЖАНIВСЬКА Лiдiя Лукiвна, 1920 р. народження, с. Розкiшне Лутугинського р-ну, українка, освiта н/середня. Проживала в м. Луганську, касир поштово-телеграфної контори. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 13 липня
1945 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1966 роцi.
ПУЖКIН Василь Павлович, 1925 р. народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта н/середня. Проживав у Варварiвцi, колгоспник к-пу "Бiльшовик". Арештований 12 травня
1943 року за звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької розвiдки. 21 червня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПУЗАНОВ Микола Лукич, 1900 р. народження, с. Ясинок Тростянецького р-ну Сумської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Попасна, заступник начальника вiддiлу матерiально-технiчного постачання вагоноремонтного з-ду.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1962 роцi.
ПУЗАНОВ Михайло Пилипович, 1923 р. народження, х. Крутинський, Білокалитвинський р-н
Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта н/середня. Проживав у м. Краснодоні, електрослюсар. Арештований 25 лютого 1943 року за

звинуваченням у службі в німецькій поліції. 15 лютого 1944 року справу припинено за недостатністю
доказів. Реабілітований у 1994 році.
ПУЗИЧ Iван Петрович, 1904 р. народження,
с. Миронiвка Золочiвського р-ну Харкiвської обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник-бетонник. Особливою нарадою при
Колегiї ДПУ УРСР 31 серпня 1932 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПУЗЬКО Григорiй Семенович, 1913 р. народження, с-ще Новопавлiвка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 56 армiйського запасного полку. Вiйськовим трибуналом 8 повiтряної армiї 17 грудня 1944
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ПУЗЬКО Йосип Тимофiйович, 1889 р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Мiусинську, пенсiонер. Арештований 15 березня 1943 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 жовтня 1943 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПУЗЬКО Петро Iванович, 1908 р. народження, Лутугинський р-н, українець, освiта початкова.
Проживав у смт Гiрне Краснодонської мiськради,
робiтник Краснянського шахтоуправлiння. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 9
лютого 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1978 роцi.
ПУКАЛО Андрiй Савелiйович, 1910 р. народження, с. Рудiвка Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Попасна, робiтник
зал.ст. Попасна. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 31 липня 1938 року засуджений до 7 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПУКАЛО Макар Савелiйович, 1913 р. народження, с. Рудiвка Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Попасна, робiтник
6 дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi.
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 31
липня 1938 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПУКАЛО Марiя Iванiвна, 1895 р. народження, с. Рудiвка Сватiвського р-ну, українка, освiта
початкова. Проживала за мiсцем народження, колгоспниця к-пу iм. Молотова. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 22 квiтня 1944 року засуджена до
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ПУКАЛО Якiв Кононович, 1872 р. народження, с. Рудiвка Сватiвського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у с. Свiтле Старобiльського
р-ну, робiтник зернорадгоспу iм. Ворошилова.
Вiйськовим трибуналом 35 району авiацiйного базування 7 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 12 грудня 1941 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПУКШТА Iван Антонович, 1896 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, вибiйник шахти радгоспу №
3. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
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ПУК'ЯН Андрiй Андрiйович, 1883 р. народження, Латвiя, латиш, освiта початкова. Проживав
у м. Лисичанську, директор радгоспу № 3 "Гiрник".
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 12 лютого
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПУЛИНЕЦЬ Олександр Степанович, 1903
р. народження, м. Нiжин Чернiгiвської обл., українець, освiта вища. Проживав у м. Луганську, завiдуючий кафедрою лiтератури Луганського педагогiчного iнституту. Арештований 17 вересня 1936 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11
квiтня 1937 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПУЛИЧЕВ Петро Митрофанович, 1885 р.
народження, с-ще Ковпакове Антрацитiвського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Ковпаковому, колгоспник к-пу "Комуна Пролетар".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ПУЛIН Андрiй Георгiйович, 1899 р. народження, ст-ця Усть-Медведицька, Волгоградська
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, десятник шахти
№ 4-біс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПУЛЬКЕВИЧ Анастас Петрович, 1880 р.
народження, с. Шляхове Славутського р-ну Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у с.
Михайлюки Новоайдарського р-ну, коваль к-пу iм.
Петровського. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1967 роцi.
ПУЛЬКЕВИЧ Антон Людвiкович, 1908 р.
народження, с. Бiлотин Плужнянського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Новобiла Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу
iм. Сталiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ПУЛЬКЕВИЧ Болеслав Людвiкович, 1893
р. народження, с. Бiлотин Плужнянського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Трембачеве Новопсковського р-ну, колгоспник
к-пу iм. Тельмана. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 22 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПУЛЬКЕВИЧ Iван Станiславович, 1902 р.
народження, с. Шляхова Славутського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Михайлюки Новоайдарського р-ну, тесляр к-пу iм.
Петровського. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 5 січня 1938 року. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ПУЛЬКЕВИЧ Йосип Мартинович, 1879 р.
народження, с. Шляхова Славутського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Новобiла Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу
iм. Орджонiкiдзе. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.

ПУЛЬКЕВИЧ Касько Леонтiйович, 1918 р.
народження, с. Бiлотин Плужнянського р-ну Вінницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Новобiла Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу
iм. Постишева. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 4 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПУЛЬКЕВИЧ Роман Анастасович, 1908 р.
народження, с. Хоровиця Славутського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Михайлюки Новоайдарського р-ну, колгоспник кпу iм. Петровського. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1967 роцi.
ПУЛЬКЕВИЧ Станiслав Йосипович, 1911
р. народження, с. Сiльце Славутського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Гарасимiвка Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу iм. Блюхера. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПУЛЬНИЙ Василь Павлович, 1895 р. народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новорозсошi, не працював. Репресований двiчi. "Трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 8 жовтня 1931 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1960 i 1957 роках.
ПУЛЬНИЙ Лук'ян Петрович, 1908 р. народження, с. Кам'янка Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
робiтник труболиварного з-ду. Лiнiйним судом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 19 грудня 1940 року
засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПУЛЬНИЙ Митрофан Антонович, 1899 р.
народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новорозсошi, колгоспник к-пу iм. Паркомуни. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПУЛЬСФУТ Мартин Вiльгельмович, 1883
р. народження, с. Вiльвахiвка Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, неписьменний. Проживав у
кол.с. Глотiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу
"Новий шлях". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПУЛЬТОР Сергiй В'ячеславович, 1913 р.
народження, к. Мартинiвка 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 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПУМПУР Мартин Андрiйович, 1896 р. народження, Латвiя, латиш, освiта початкова. Проживав у смт Станично-Луганське, кочегар з-ду iм. 20рiччя Жовтня. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 14 лютого 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
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ПУНТУС Василь Іларіонович, 1916 р. народження, с. Осикове Білокуракинського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав в Осиковому,
колгоспник к-пу "Дніпрельстан". Військовим трибуналом військ НКВС по охороні тилу 12 армії 17
грудня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1992 році.
ПУНТУСОВА Євгенiя Михайлiвна, 1912 р.
народження, м. Кремiнна, українка, освiта початкова. Проживала в Кремiннiй, робiтниця шахти "Кремiнна-Схiдна". Арештована 8 липня 1942 року за
звинуваченням в антирадянських висловлюваннях.
16 червня 1948 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПУПКОВ Григорiй Євграфович, 1874 р. народження, ст-ця Андреєвська Дубовського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, десятник шахти № 14-17. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПУПКОВ Олександр Євграфович, 1895 р.
народження, ст-ця Андреєвська Дубовського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, експедитор Хрустальського рудоуправлiння. Репресований двiчi. Арештований 14 грудня 1932 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 сiчня
1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 25 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1989 роках.
ПУПЧЕНКО Василь Федорович, 1897
(1895) р. народження, с. Орiхiвка Лутугинського рну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 38 стрiлецького полку. Вiйськовим
трибуналом 14 стрiлецької дивiзiї 5 липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПУРИГIН Юхим Юхимович, 1906 р. народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, росiянин,
освiта середня. Проживав у м. Красний Луч, помiчник завiдуючого службою вентиляцiї шахти № 16бiс. Донецьким обласним судом 27-29 червня 1936
року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПУРИГIНА Ксенiя Федорiвна, 1887 р. народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, росiянка,
неписьменна. Проживала в Орiхiвцi, селянка-одноосiбниця. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 15 березня 1931 року вислана за
межi України. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ПУРИК Олексiй Андрiйович, 1922 р. народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну,
українець, освiта н/середня. Проживав у Краснорiченському, учень гiрничого технiкуму. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 2 жовтня 1943 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ПУРИК Сидiр Панасович, 1898 р. народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Залиман Кре-

мiнського р-ну, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Арештований 23 червня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14 серпня
1931 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 21 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1931 i
1989 роках.
ПУРIН Iван Iванович, 1897 р. народження,
Латвiя, латиш, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду № 60. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 31 сiчня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 14 лютого 1938 року.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПУРКО Iван Васильович, 1894 р. народження, с. Пушкарi Грем'яцького р-ну Чернiгiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
Петрiвка Станично-Луганського р-ну, голова к-пу
iм. Петровського. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 29 червня 1949 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1967 роцi.
ПУС Каспер Енацович, 1903 р. народження,
к. Семенiвка, Саратовська обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, неписьменний. Проживав у м. Краснодонi, вантажник шахти № 7-10. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 30 грудня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПУСТИННИК Василь Стефанович, 1917 р.
народження, с. Бабичеве Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Бабичевому,
колгоспник к-пу "Червона зірка". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 38 армiї 26
сiчня 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 20 00 роцi.
ПУСТИННИК Митрофан Васильович,
1908 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Куп'янську Харкiвської
обл., слюсар-водопровідник цукрозаводу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 березня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПУСТИННИКОВ Костянтин Петрович,
1910 р. народження, кол. Кадiївський р-н, росiянин,
освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий
135 запасного стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 36 армiї 20 листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1993 роцi.
ПУСТОВЄТОВ Iван Софронович, 1875 р.
народження, смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської мiськради, росiянин, неписьменний. Проживав у
с. Медвежанка Свердловської мiськради, селянин-одноосiбник. Арештований 19 лютого 1930 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 липня
1930 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1930 роцi.
ПУСТОВЄТОВ Костянтин Олексiйович,
1886 (1889) р. народження, смт Нагольно-Тарасiвка
Ровенькiвської мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав у Нагольно-Тарасiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований тричi. Арештований 19 березня 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 березня 1930 року з-пiд варти звiльнений
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пiд пiдписку про невиїзд. 10 вересня 1930 року
справу припинено за недостатністю матеріалів для
притягнення до суду. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 березня 1931 року засуджений до
5 р. позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994, 1989 i
1959 роках.
ПУСТОВИЙ Григорiй Антонович, 1912 р.
народження, с. Ровенське Лиховського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта
початкова. Проживав у смт Станично-Луганське,
робiтник залізничної магiстралi Москва-Донбас.
Арештований 13 березня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 квiтня 1933 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ПУСТОВИЙ Юхим Антонович, 1909 р. народження, с. Ровенське Лиховського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у смт Станично-Луганське, робiтник залізничної магiстралi Москва-Донбас. Арештований 13 березня 1933 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 29 жовтня 1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ПУСТОВIТ Iван Юхимович, 1911 р. народження, кол.с. Орлiвка Iванiвської сiльради Краснодонського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у м. Краснодонi, майстер ФЗУ № 20. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 9
квiтня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПУСТОВIТОВ Григорiй Васильович, 1883
(1884) р. народження, смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Нагольно-Тарасiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. "Трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 23 березня 1931 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.
ПУСТОВIТОВ Олексiй Макарович, 1911 р.
народження, смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у смт Новоолександрiвка Краснодонського рну, робiтник шахти № 1-2. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 14 вересня 1938 року.
Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПУСТОВIТОВ Олексiй Федорович, 1909 р.
народження, смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської мiськради, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 726 стрiлецького 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.
ПУСТОВIТОВА Олена Iванiвна, 1913 р. народження, с. Медвежанка Свердловської мiськради,
українка, неписьменна. Проживала в Медвежанцi,
домогосподарка. Арештована 23 лютого 1930 року
за звинуваченням у приналежностi до контррево-

люцiйної органiзацiї. 9 липня 1930 року. справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1930 роцi.
ПУСТОХIН Трохим Павлович, 1911 р. народження, м. Новий Оскол Курської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Рубiжне, майстер хiмкомбiнату. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 22 липня
1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПУСЬКО Олександр Вiкентiйович, 1905 р.
народження, м. Орджонiкiдзе Донецької обл., бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, бухгалтер шахти № 22 iм. Кiрова. Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПУТИВСЬКИЙ Григорiй Олексiйович,
1891 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Ростовi-на-Дону, Росiйська Федерацiя, бухгалтер
труболиварного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПУТИЛIН Вiктор Петрович, 1894 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта н/вища.
Проживав у с. Свистунiвка Сватiвського р-ну, вчитель сiльської школи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПУТИЛIН Хрисанф Петрович, 1899 р. народження, Акмолiнська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
робiтник з-ду Наркомату шляхiв. Луганським обласним судом 26 липня 1941 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПУТНЕНКО Роман Андрiйович, 1892 р. народження, кол.с. Лаврiвка Дем'янiвської сiльради
Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, колгоспник кпу iм. Тельмана. 30 червня 1942 року Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 21 липня 1942 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ПУТРЯ Петро Павлович, 1899 р. народження, с. Новониканорiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова.
На час арешту член
ВКП(б). Проживав у Новониканорiвцi, не працював. Арештований 29 березня 1943 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 7 вересня 1943 року
справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПУТТО Федiр Тимофiйович, 1902 р. народження, с. Пукляки Оршанського р-ну Вiтебської
обл., Бiлорусь, українець, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, вибiйник шахти № 4. Арештований 28 листопада 1932 року за звинуваченням у
шпигунствi. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПУТЬКАЛО (ПУТЬКАЛОВ) Степан Трохимович, 1884 р. народження, с. Нетребiвка Томашпiльського р-ну Вiнницької обл., українець, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, пастух примiського радгоспу iм. Зайцева. "Трiйкою" УНКВС по
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Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПУФАЛЬ Генрiх Фрiдрiхович, 1885 р. народження, к. Наталiвка Новоград-Волинського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, колгоспник
к-пу "День урожаю". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПУФАЛЬ Герберт Вiльгельмович, 1906 р.
народження, с. Кам'яний Брiд Баранiвського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у смт Бiлокуракине, колгоспник к-пу "1-е Травня".
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПУФАЛЬ Дар'я Ксенофонтiвна, 1893 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в м. Стахановi, домогосподарка. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 10 червня 1944 року засуджена до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ПУФАЛЬ Евальд Густавович, 1905 р. народження, с. Фризiвка Новоград-Волинського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник
к-пу "Гiгант". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 25 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1969 роцi.
ПУХАЛЬСЬКА Софiя Григорiвна, 1900 р.
народження, с-ще зал.ст. Миропiль, Вiнницька обл.,
українка, освiта початкова. Проживала в смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, домогосподарка.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 27 грудня
1937 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1959 роцi.
ПУХАЛЬСЬКИЙ Володимир Йосипович,
1888 р. народження, Володимир-Волинський р-н
Волинської обл., українець, освiта вища. Проживав
у смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, райагроном
Станично-Луганського
райземвiддiлу.
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 2 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу i наступного дня страчений. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПУХАЛЬСЬКИЙ Гвiдон Костянтинович,
1888 р. народження, с. Бiлки Мархлевського р-ну
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
с. Сенькове Старобiльського р-ну, сторож к-пу iм.
Петровського. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПУХАЛЬСЬКИЙ Iван Антонович, 1886 р.
народження, с. Мархлевськ Баранiвського р-ну Житомирської обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, колгоспник
к-пу iм. XVII партз'їзду. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ПУХАЛЬСЬКИЙ Iван Гвiдонович, 1919 р.
народження, с. Бiлки Мархлевського р-ну Київської
обл., поляк, освiта н/середня. Проживав у с. Сенькове Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу iм. Петровського. Особливою нарадою при НКВС СРСР

25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПУХОВ Олександр Iванович, 1902 р. народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, робiтник рудоремонтного з-ду. Спецколегiєю Донецького обласного суду 22 липня 1935 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ПУЦ Олексiй Якович, 1914 р. народження,
с. Цвiтоха Славутського р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Зелененьке
Антрацитiвського р-ну, вантажник млина у м. Ровеньки. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 сiчня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПУЧКОВ Данило Кирилович, 1877 р. народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Постановою
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 21 березня 1930 року висланий на 3 р. за межi України.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 серпня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПУЧКОВ Федiр Леонтiйович, 1903 р. народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лутугине,
робiтник металургiйного з-ду. Арештований 12 березня 1958 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. 9 травня 1958 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПУЧКОВ Якiв Леонтiйович, 1889 р. народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лутугине,
ливарник металургiйного з-ду. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 12 лютого 1944
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1956 роцi.
ПУЧКОВА Нiна Павлiвна, 1907 р. народження, м. Стаханов, українка, освiта середня. Проживала в Стахановi, табельниця Кадiївського шахтоуправлiння. Луганським обласним судом 2 квiтня
1946 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ПУЧКОВА Тетяна Зiновiївна, 1878 р. народження, с. Кербутiвка Батуринського р-ну Чернiгiвської обл., українка, неписьменна. Проживала в м.
Ровеньки, домогосподарка. Арештована 28 листопада 1932 року за звинуваченням у приналежностi
до контрреволюцiйної органiзацiї. 21 травня 1933
року справу припинено, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1933 роцi.
ПУШКАРЕНКО Іван Юхимович, 1903 р.
народження, с. Новомар’ївка Сватівського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав за місцем
народження,
селянин-одноосібник.
Судовою
"трiйкою" при Колегії ДПУ УРСР 11 січня 1933 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989
році.
ПУШКАРЕНКО Максим Юхимович, 1902
р. народження, с. Новомар’ївка Сватівського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав за місцем
народження,
селянин-одноосібник.
Судовою
"трiйкою" при Колегії ДПУ УРСР 11 січня 1933
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року висланий за межі України. Реабілітований у
1989 році.
ПУШКАРЬОВ Василь Юхимович, 1889 р.
народження, смт Станично-Луганське, росiянин,
неписьменний. Проживав у Станично-Луганському,
швець артiлi "Колгоспний швець". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПУШКАРЬОВ Григорiй Сергiйович, 1903
р. народження, м. Амвросiївка Донецької обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, електрик шахти № 8. Арештований 26 листопада 1933 року за звинуваченням у приналежностi
до контрреволюцiйної органiзацiї. 3 березня 1934
року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ПУШКАРЬОВ Захар Юхимович, 1890 р. народження, смт Станично-Луганське, українець, неписьменний. 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.
ПУШКАРЬОВ Iван Якович, 1871 р. народження, с. Комишне Станично-Луганського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Нижня
Гарасимiвка Краснодонського р-ну, ветфельдшер.
Арештований 9 жовтня 1929 року за звинуваченням
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї.
5 лютого 1930 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1997 роцi.
ПУШКАРЬОВ Олександр Артемович, 1904
р. народження, с. Iванiвка Таганрозького р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у с. Медвежанка Свердловської мiськради, колгоспник к-пу "Пролетарська праця". Репресований двiчi. Арештований 6 березня
1930 року за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 9 липня 1930 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Вiйськовим трибуналом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 8 вересня 1945 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1930 i 1966 роках.
ПУШКАРЬОВ Олександр Гаврилович,
1908 р. народження, с-ще Хрящiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий кулеметної роти 1035 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 280 стрiлецької дивiзiї 28 серпня 1942 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.
ПУШКАРЬОВ Трохим Iванович, 1891 р. народження, с. Комишне Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Комишному, тваринник к-пу "Заповiт Iллiча". Репресований
тричi. Арештований 30 грудня 1930 року за звинуваченням у приналежності до контрреволюційної
організації. 8 січня 1931 року звільнений під підписку про невиїзд. 28 лютого 1931 року справу припинено, підписку анульовано. Арештований 7 грудня
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.16 лютого 1933 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, 1995 i 1989 роках.
ПУШКАРЬОВА Парасковiя Василiвна,
1897 р. народження, смт Борiвське Попаснянського
р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала: Новоайдарський р-н, колгоспниця к-пу "Червоний борець". Вiйськовим трибуналом 279 стрiлецької дивiзiї 22 квiтня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ПУШКАРСЬКИЙ Петро Iванович, 1885 р.
народження, с. Акимовка Михайловського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, машинiст депо Родакове. Репресований двiчi. Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ
УРСР вiд 29 березня 1933 року висланий на 3 роки
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.
ПУШКIН Сергiй Митрофанович, 1891 р.
народження, смт Борiвське Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Золоте
Первомайської мiськради, тесляр рудника "Золоте".
Арештований 4 квiтня 1932 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 15 червня 1932 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПУШКIНА Ганна Миколаївна, 1906 р. народження, с. Булгакiвка Кремiнського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в м. Лисичанську,
домогосподарка. Луганським обласним судом 8
серпня 1951 року засуджена до 25 р. позбавлення
волi. 26 сiчня 1955 року Верховним судом УРСР
мiру покарання знижено до 7 р. Реабiлiтована у
1989 роцi.
ПУШНЯ Артем Панасович, 1887 р. народження, с. Селище Баришiвського р-ну Київської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, сторож деревообробної майстернi з-ду
iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПУЩЕЛЕНКО Георгiй Маркiянович, 1920
р. народження, м. Шахти Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта н/середня. Проживав у м. Алчевську, викладач курсiв лiкбезу при з-дi
iм. Ворошилова. Вiйськовим трибуналом вiйськ
прикордонної i внутрiшньої охорони УРСР 19-20
грудня 1937 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ПФАЙФЕР Емiлiя Михайлiвна, 1924 р. народження, м. Городок Львiвської обл., полька, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, домогосподарка. Арештована 19 вересня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 жовтня
1941 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у
1941 роцi.
ПФЕЙФЕР Варвара Iванiвна, 1898 р. народження, Молочанський р-н Запорiзької обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в с-щi Козакiвка
Антрацитiвського р-ну, колгоспниця к-пу "Роте Фане". Арештована 1 листопада 1937 року як член
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батьк-
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iвщини. 27 лютого 1938 року з-пiд варти звiльнена.
Реабiлiтована у 1995 роцi.
ПФЕЙФЕР Вiльгельм Георгiйович, 1903 р.
народження, Донецька обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну,
член правлiння сiльпо. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 22 березня 1938 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ПФЕЙФЕР Катерина Францiвна, 1903 р.
народження, м. Красний Луч, нiмкеня, освiта початкова. Проживала в Красному Лучi, колгоспниця кпу "Роте Фане". Арештована 21 листопада 1937 року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у
зрадi Батькiвщини. 15 березня 1938 року справу
припинено, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у
1995 роцi.
ПФЕЙФЕР Лаврентiй Григорович, 1890 р.
народження, с. Лебедiвка Сахновщинського р-ну
Харкiвської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, колгоспник к-пу iм. Тельмана. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 31 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ПФЕЙФЕР Рудольф Фрiдрiхович, 1893 р.
народження, с. Гохнейм Молочанського р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець. 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.
ПФЛУГ Георгiй Миколайович, 1892 р. народження, к. Костгейм Молочанського р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, тимчасово не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПФЛУГ Роза Георгiївна, 1925 р. народження, к. Костгейм Молочанського р-ну Днiпропетровської обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в
м. Красний Луч, школярка. Арештована 10 червня
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 31 березня 1948 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПФЛУГ Тереза Петрiвна, 1892 (1894) р. народження, к. Костгейм Молочанського р-ну
Днiпропетровської обл., нiмкеня, освiта початкова.
Проживала в м. Красний Луч, утриманка. Арештована 10 червня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. У зв'язку з воєнним часом
етапована углиб країни, де пізніше не виявлена. 31
березня 1948 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПФУНД (ПФУНТ) Кiндрат Кiндратович,
1880 (1881,1882) р. народження, к. Гейдельберг Мелiтопольського р-ну Запорiзької обл., нiмець, освiта
початкова. Проживав у с-щi Козакiвка Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу "Роте Фане". Репресований тричi. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 11 лютого 1933 року висланий
за межi України умовно. 16 жовтня 1933 року арештований за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 31 сiчня 1934 року
справу припинено за вiдсутнiстю даних для притягнення до суду. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 14 жовтня 1937 року засуджений до розстрi-

лу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989, 1934 i 1963
роках.
ПФУНТ Антон Антонович, 1912 р. народження, с-ще Козакiвка Антрацитівського р-ну,
нiмець, освiта початкова. Проживав у Козакiвцi,
колгоспник к-пу "Роте Фане". Судовою колегiєю у
кримiнальних справах Донецького обласного суду
20 сiчня 1939 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ПФУНТ Антон Кiндратович, 1880 р. народження, к. Гейдельберг Мелiтопольського р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець. Проживав у с-щi
Козакiвка Антрацитiвського р-ну, сторож к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 14
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПФУНТ Єгор Георгiйович, 1907 р. народження, с. Лейтергаузен, Запорiзька обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, електрослюсар шахти № 1-бiс. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 31 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ПФУНТ Катерина Антонiвна, 1880 (1882) р.
народження, кол. Таврiйська губернiя, нiмкеня, освiта початкова. Проживала в м. Красний Луч, колгоспниця к-пу iм. Тельмана. Арештована 21 листопада 1937 року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 15 березня 1938 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв
для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ПФУНТ Катерина Йосипiвна, 1884 р. народження, с. Олександрогейм Молочанського р-ну Запорiзької обл., нiмкеня, неписьменна. Проживала в
с-щi Козакiвка Антрацитiвського р-ну, домогосподарка. Арештована 21 листопада 1937 року як член
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 27 лютого 1938 року справу припинено за
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду,
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПФУНТ Семен Кiндратович, 1909 р. народження, м. Красний Луч, нiмець, освiта початкова.
Проживав у Красному Лучi, колгоспник к-пу iм.
Тельмана. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ПЧЕЛIНЦЕВ Сергiй Сергiйович, 1884 р. народження, с. Демiно, Московська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Антрацитi, робiтник шахти № 22-23. Спецколегiєю Донецького обласного суду 5 вересня 1937 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПЧОЛКIН Юхим Пилипович, 1883 р. народження, с. Аристове Касимовського р-ну Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, столяр-розмiтник меблевої фабрики. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 8 квiтня 1939 року
засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ПШЕВАРА Станiслав Павлович, 1879 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, комiрник зал.ст. Луганськ.
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 19
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грудня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ПШЕВРОЦЬКИЙ Юлiан Iванович, 1907 р.
народження, смт Сатанiв Вiнницької обл., поляк,
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, робiтник шахти № 3. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ПШЕНИЧНА Олександра Данилiвна, 1915
р. народження, с. Чугинка Станично-Луганського рну, росiянка, освiта вища. Проживала в смт Станично-Луганське, бухгалтер райздороввiддiлу. Арештована 8 лютого 1943 року за звинуваченням у
спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 17 серпня 1943 року справу припинено за недостатнiстю
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ПШЕНИЧНИЙ Василь Оксенович, 1913 р.
народження, с. Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у
Нижньотеплому, селянин-одноосiбник. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР по Донецькiй
обл. 27 сiчня 1931 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПШЕНИЧНИЙ Георгiй Тимофiйович, 1924
р. народження, Гродненська обл., Бiлорусь, бiлорус,
освiта н/середня. Проживав у м. Луганську, слюсар
з-ду iм. Жовтневої революцiї. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 30 жовтня 1948 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956
роцi.
ПШЕНИЧНИЙ Iван Хомич, 1894 р. народження, с. Плотина Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Плотинi, колгоспник к-пу "Культура". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ПШЕНИЧНИЙ Костянтин Йосипович,
1895 р. народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Вовчоярiвцi, тесляр к-пу "Перемога". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПШЕНИЧНИЙ Михайло Iванович, 1888 р.
народження, с-ще Миколаївка Попаснянського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Миколаївцi, колгоспник. Арештований 2 лютого 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У
зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни,
де пiзнiше не виявлений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ПШЕНИЧНИЙ Михайло Лук'янович, 1915
р. народження, с. Байдiвка Старобiльського р-ну,
українець, освiта н/середня. Проживав у смт Тошкiвка Первомайської мiськради, робiтник шахти № 313. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ПШЕНИЧНИЙ Панас Iванович, 1908 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 1958 роцi.

ПШЕНИЧНИЙ Полiкарп Семенович, 1893
р. народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Вовчоярiвцi, завiдуючий хлiбним ларком при Лисичанському з-дi "Склобуд". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ПШЕНИЧНИЙ (ПШЕНИЧНОВ) Родiон
Данилович, 1896 р. народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 409 стрiлецького
полку. Вiйськовим трибуналом 137 стрiлецької дивiзiї 23 вересня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ПШЕНИЧНИЙ Трохим Микитович, 1896 р.
народження, с. Лобачеве Станично-Луганського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, дезiнфектор мiськлазнi № 1. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi
ПШЕНИЧНИЙ Федiр Петрович, 1904 р. народження, с. Макарове Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Макаровому, робiтник буддiльницi залізничної магiстралi
Москва-Донбас. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 25 липня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПШЕНИЧНИЙ Якiв Антонович, 1895 р. народження, смт Станично-Луганське, росiянин, освiта початкова. Проживав у Станично-Луганському,
вантажник зал.ст. Кiндрашiвська. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 9 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 13 грудня
1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПШЕНИЧНОВ Герасим Васильович, 1901
(1891) р. народження, с. Комишне Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав
у с-щі Вiльхове Станично-Луганського р-ну, робiтник Луганського з-ду iм. Жовтневої революцiї.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1972 роцi.
ПШЕНИЧНОВ Микита Кузьмич, 1876 р.
народження, кол.с. Петрiвське Верхньобогданiвської сiльради Станично-Луганського р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження,
селянин-одноосiбник.
Постановою
Судової
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 13 березня
1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПШЕНИЧНОВ Михайло Андрiйович, 1898
р. народження, с. Чугинка Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Чугинцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi.
Арештований 13 жовтня 1929 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 24 сiчня 1930 року з-пiд варти звiльнений пiд
пiдписку про невиїзд. Арештований 21 листопада
1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 сiчня 1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у 1997 i 1932 роках.
ПШЕНИЧНОВ Павло Андрiйович, 1885 р.
народження, с. Чугинка Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт
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Бiловодськ, селянин-одноосiбник. Репресований
двiчi. Особливою нарадою при Колегії ОДПУ
УРСР 8 лютого 1929 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 12 жовтня 1931 року Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР висланий на 3 р. до Північного краю. Реабiлiтований в обох справах у
1989 роцi.
ПШЕНИЧНОВ Петро Iванович, 1910 р. народження, смт Петрiвка Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
Петрiвцi, тракторист зернорадгоспу "Iндустрiя".
Арештований 22 квiтня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 травня 1933 року
справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ПШЕНИЧНОВ Юхим Наумович, 1873 р.
народження, с. Нижня Гарасимiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с.
Золотарiвка Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ
УРСР 13 сiчня 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ПШЕЧЕНКО Олександр Iванович, 1895 р.
народження, с. Бєле Бєловського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища.
Проживав у с-щi Iндустрiя Антрацитiвського р-ну,
агроном радгоспу "Iндустрiя". Спецколегiєю Донецького обласного суду 21 листопада 1946 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
ПШОНЯНИК Iван Антонович, 1925 р. народження, с. Липове Маркiвського р-ну, українець,
освiта середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 178
стрiлецького полку 60 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 1 армiї 21 лютого 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1965 роцi.
П'ЯНИЦЯ Андрiй Гнатович, 1912 р. народження, с. Загризове Куп'янського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Стахановi, возій "Серготранспорту". Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 25 травня
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
П'ЯНОВ Леонiд Олександрович, 1897 р. народження, м. Слов'янськ Донецької обл., росiянин,
освiта середня. Проживав у м. Перевальську, економiст житловiддiлу рудоуправлiння "Паркомуна".
Арештований 15 травня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 серпня 1932 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
П’ЯСЕЦЬКИЙ Павло Сергiйович, 1892 р.
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну,
українець, освiта вища. Проживав у м. Старо-бiльську, вчитель СШ у с. Половинкине. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.
П’ЯСКIН Федiр Єгуплович, 1895 р. народження, Литва, бiлорус, освiта початкова. Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, оглядач вагонiв зал.ст. Родакове. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 17 лютого 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.

П'ЯТЕРИЧЕНКО Влас Iванович, 1906 р.
народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Ру-бiжне, бондар Рубiжанського змiшторгу. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 23 квiтня
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
П'ЯТИБРАТОВ Iлля Васильович, 1912 р.
народження, х. Ленiна, Каменський р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, робiтник шахти №
1. Арештований 8 жовтня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 жовтня 1933 року
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину.
Реабiлiтований у 1933 роцi.
П'ЯТИРIЧЕНКО Валентина Iванiвна, 1926
р. народження, м. Лисичанськ, українка, освiта середня. Проживала у Лисичанську, студентка Лисичанського гiрничого технiкуму. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 8 липня 1944
року засуджена до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
П'ЯТИРIЧЕНКО Василь Михайлович,
1919 р. народження, м. Привiлля Лисичанської
мiськради, українець, освiта н/вища. Вiйськовослужбовець, рядовий 178 стрiлецького полку 60 стрiлецької дивiзiї. Військовим трибуналом 1 армії 8 липня 1943 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 16 вересня 1943 року. Реабiлiтований у 1994
роцi.
П’ЯТIН Валентин Олександрович, 1909 р.
народження, с. Полонне Полонського р-ну Кам'янець-Подiльської обл., росiянин, освiта вища. Проживав у м. Луганську, iнженер-мостовик мiськкомунгоспу. 10 листопада 1943 року притягнутий до
вiдповiдальностi за звинуваченням у пособництвi
нiмецьким окупантам. 16 грудня 1943 року справу
припинено за смертю звинувачуваного. Реабiлiтований у 1970 роцi.
П'ЯТКОВ Анастасій Федотович, 1889 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Проживав у Лисичанську, бригадир електрикiв з-ду "Донсода". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
П'ЯТКОВ Олексiй Маркович, 1893 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Проживав у Лисичанську, старший майстер електровiддiлу Пiвнiчдондресу. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
П'ЯТКОВСЬКИЙ (КОРЧАК) Леонтiй Олександрович,* 1915 р. народження, с. Людвипiль
Городоцького р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта
початкова. Проживав у м. Сватове, техпрацiвник
психлiкарнi. Особливою нарадою при НКВС СРСР
20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1971 роцi.
П’ЯТУШКО (ПЕТУШКО) Леонтiй Михайлович, 1888 р. народження, смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Бiлогорiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР
вiд 4 березня 1931 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
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РАБАЗІНСЬКИЙ Реймонд Бронiславович,
1897 р. народження, с. Кам'янське, Днiпропетровська обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, завiдуючий овочевою базою мiськхарчоторгу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений
17 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1956 роцi.
РАБАЗІНСЬКИЙ Сигiзмунд Бронiславович, 1903 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав в Алчевську, старший майстер
мартенiвського цеху з-ду iм. Ворошилова.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 27
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РАБЕ Iван Iванович, 1893 р. народження, к.
Кур'яновка Таганрозького р-ну Ростовської обл.,
Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Стахановi, продавець ларка.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 14
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1963 роцi.
РАБЕ Федiр Iванович, 1903 р. народження,
к. Кур'яновка Таганрозького р-ну Ростовської обл.,
Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова.
Проживав: кол. Стахановський р-н, колгоспник кпу iм. Р. Люксембург. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РАБЕНЬКИЙ Михайло (Ехіель) Семенович, 1902 р. народження, м. Марiуполь Донецької
обл., єврей, освiта вища. Проживав у м. Луганську,
головний iнженер мiськелектромережi. "Трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 29 квiтня 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАБЕР Розалiя Йосифiвна, 1887 р. народження, м. Дубосари, Молдова, єврейка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, продавець ларка радгоспу "Союзплодовоч". Арештована 3 липня
1938 року за звинуваченням у шпигунськiй дiяльностi. 27 серпня 1938 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.
Реабiлiтована у 1994 роцi.
РАБИНОВИЧ Айзiк Кельманович, 1883 р.
народження, м. Вiнниця, єврей, освiта вища. Проживав у смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськради,
головний лiкар селищної лiкарнi. Арештований 16
грудня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, що в ходi слiдства не було доведено. 22 грудня 1941 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РАБОТIН Василь Степанович, 1903 р. народження, м. Шахти Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Ровеньки, секретар селищної Ради с-ща шахти № 3.
Арештований 9 сiчня 1932 року за звинуваченням у
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї,
що в ходi слiдства не було доведено. 14 травня 1932
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.

РАБОЧА Марiя Дмитрiвна, 1922 р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, українка, освiта середня. Проживала в Бiлолуцьку,
шкiльна вчителька. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Харкiвської обл. 30 серпня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1992 роцi.
РАВКIН Мирон Абрамович, 1897 р. народження, с. Бобровий Кут Калiнiндорфського р-ну
Миколаївської обл., єврей, освіта початкова. Проживав у м. Стахановi, завiдуючий рибним ларком.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РАВЛИК Вiталiй Йосипович, 1910 р. народження, м. Люблiн, Польща, українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, рахiвник мiськкомунгоспу. Арештований 19 грудня 1932 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 лютого
1933 року справу припинено за недоведенiстю протиправних дiй. Реабiлiтований у 1933 роцi.
РАГУТКIН Семен Купрiянович, 1890 р. народження, с. Тополi Дворiчанського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Лисичанську, крiпильник шахти iм. ОДПУ. Особливою "трiйкою" при НКВС СРСР по Луганськiй
обл. 9 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1962 роцi.
РАГУТЬКО Олександра Петрiвна, 1921 р.
народження, м. Новоросiйськ Краснодарського
краю, Росiйська Федерацiя, українка, освiта н/середня. Проживала в смт Новоайдар, не працювала.
Арештована 26 сiчня 1943 року за звинуваченням у
зв'язках з агентурою нiмецьких розвiдорганiв. 10
липня 1943 року справу припинено за недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
РАГУЦЬКИЙ Олександр Якович, 1903 р.
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник взуттєвої фабрики.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РАДЕВИЧ Володимир Станiславович, 1913
р. народження, м. Кiровськ, поляк, освiта початкова. Проживав у Кiровську, десятник шахти № 22.
Арештований 22 сiчня 1938 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 19 лютого 1938 року
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину.
Реабiлiтований у 1938 роцi.
РАДЕЦЬКА Ольга Василiвна, 1912 р. народження, с. Теленешти Оргєєвського повiту, Молдова, полька, неписьменна. Проживала в м. Алчевську, робiтниця контори тресту "Домнаремонт".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 23 вересня 1944 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
РАДЕЦЬКИЙ Альберт Гнатович, 1905 р.
народження, с. Савинцi Солобковецького р-ну Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Лiсна Поляна Маркiвського рну, шофер радгоспу "Старобiльський". "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Страчений 20 жовтня
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
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РАДЕЦЬКИЙ Григорiй Петрович, 1926 р.
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради,
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець,
молодший сержант вiйськової частини 8487.
Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Кiровської
обл., Росiйська Федерацiя, 4 березня 1950 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 10 липня 1954
року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР
вирок скасовано, справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1954 роцi.
РАДЗЕВИЧ Вiктор Матвiйович, 1881 р. народження, Вiтебська обл., Бiлорусь, 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 1956 роцi.
РАДЗИВIЛ Iван Никифорович, 1885 р. народження, с. Дерманка Баранiвського р-ну Київської обл., українець, неписьменний. Проживав у с.
Дем'янiвка Бiлокуракинського р-ну, конюх к-пу
"Прапор працi". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАДЗИВIЛ Iлля Никифорович, 1911 р. народження, с. Антонiв Сквирського р-ну Київської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, боєць 4 загону пожежної охорони Північно-Донецької залiзницi. Арештований 31 жовтня
1936 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 грудня 1936 року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РАДЗИВIЛО Йосип Іванович, 1877 р. народження, Сатанiвський р-н Вiнницької обл., поляк,
неписьменний. Проживав у с. Заводянка Бiлокуракинського р-ну, сторож радгоспу "Червоноармiєць".
Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1970 роцi.
РАДЗIЄВСЬКИЙ Петро Данилович, 1885 р.
народження, с. Гришки Вовковинецького р-ну Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, слюсар шахти № 6.
Арештований 3 травня 1939 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 1 липня 1939 року справу
припинено за недоведенiстю протиправних дiй, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РАДЗIОНОВ Петро Якович, 1898 (1893) р.
народження, смт Черняхiв Черняхiвського р-ну Житомирської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, крiпильник шахти iм. ОДПУ. Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 9 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАДИШЕВСЬКИЙ Євдоким Павлович,
1914 р. народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 55 полку. Вiйськовим трибуналом 20
стрiлецької дивiзiї 21 червня 1943 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993
роцi.
РАДIОНОВ Гарасим Павлович, 1889 р. народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, не
працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13

листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.
РАДIОНОВ Григорiй Маркович, 1919 р. народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 180 окремого зенiтного дивiзiону. Вiйськовим трибуналом 164 стрiлецької дивiзiї
16 вересня 1941 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 21 жовтня 1941 року. Реабiлiтований у
1991 роцi.
РАДIОНОВ Iван Юхимович, 1895 р. народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, тесляр лiкеро-горiлчаного з-ду. Донецьким обласним судом 27 березня 1936 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990
роцi.
РАДIОНОВ Iлля Тимофiйович, 1907 р. народження, с. Митрящево, Воронезька обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, робiтник шахти iм. Дзержинського.
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 30
сiчня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РАДIОНОВ Йосип Григорович, 1912 р. народження, с. Тарасiвка Троiцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у смт Троїцьке, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї
ДПУ УРСР 20 квiтня 1933 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАДIОНОВ Олексiй Семенович, 1877 р. народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, українець,
неписьменний. Проживав у Тарасiвцi, селянин-одноосiбник. Народним судом Троїцького р-ну 15 лютого 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РАДIОНОВ Роман Iванович, 1891 р. народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, українець,
неписьменний. Проживав у м. Попасна, робiтник
вагоноремонтного з-ду. Лiнiйним судом ПівнічноДонецької залiзницi 28 травня 1936 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
РАДIОНОВ Юхим Маркович, 1878 р. народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Великiй Чернiгiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1967 роцi.
РАДIОНОВА Анна Пилипiвна, 1914 р. народження, кол.с. Лашинiвка Станично-Луганського
р-ну, росiянка, освiта середня. Проживала в с. Нижня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, шкiльна
вчителька. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 21 липня 1945 року засуджена до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
РАДКЕ Християн Августович, 1884 р. народження, с. Романiвка Новоград-Волинського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Благовiщенка Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу "Красний Луч". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАДКО Григорiй Леонтiйович, 1881 р. народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-ну,
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українець, освiта початкова. Проживав у Малоолександрiвці, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 20 квiтня
1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАДОВИТЧЕНКО Федот Давидович, 1898
р. народження, с. Старий Айдар Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, робiтник бази "Бавовназбут".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РАДОМСЬКА Парасковiя Олексiївна, 1896
р. народження, с. Михайловка Михайловського рну Курської обл., Росiйська Федерацiя, українка,
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, не
працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 7 лютого 1942 року засуджена до 5
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1974 роцi.
РАДОЧИН Павло Федорович, 1915 р. народження, с. Орiхiвщина Хорольського р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, командир вiддiлення 524 окремого саперного батальйону, до призову проживав у м. Алчевську. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 23 травня
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1991 роцi.
РАДУЛОВ Iван Васильович, 1894 р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта початкова. Проживав у Слов'яносербську, голова к-пу
"Об'єднана праця". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 серпня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 29 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАДУЦЬКИЙ (РАДАУЦЬКИЙ) Никифор
Августович, 1898 р. народження, Грушевський р-н
Одеської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, бухгалтер мiськкомунгоспу.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 2
лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАДЧЕНКО Антон Андрiйович, 1902 р. народження, с. Кам'янка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, регент мiсцевої церкви. Постановою Особливої
наради при МДБ СРСР від 18 грудня 1946 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
РАДЧЕНКО Борис Дмитрович, 1902 р. народження, с. Танюшiвка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Новодружеську Лисичанської мiськради, коваль шахти
"Новодружеська". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
РАДЧЕНКО Володимир Гнатович, 1880 р.
народження, с. Танюшiвка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Танюшiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 26 квiтня
1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАДЧЕНКО Гнат Юхимович, 1893 р. народження, с. Нове Мосіно Хотимського р-ну Могильовської обл., Бiлорусь, росiянин, освiта н/вища.
Проживав у м. Краснодонi, робiтник шахти iм. Чер-

воних партизанiв. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 21 липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1991 роцi.
РАДЧЕНКО Єгор Сергiйович, 1906 р. народження, с. Курячiвка Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, не працював. Вiйськовим трибуналом 35 району авiацiйного базування 20 грудня
1941 року засуджений до розстрiлу. Страчений 25
грудня 1941 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.
РАДЧЕНКО Iван Тихонович, 1921 р. народження, с. Сичiвка Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий
158 окремого кулеметно-артилерiйського батальйону. Особливим вiддiлом НКВС 15 укрiпрайону 24
серпня 1942 року засуджений до розстрiлу. Страчений 25 серпня 1942 року. Реабiлiтований у 1993
роцi.
РАДЧЕНКО Iлля Петрович, 1907 р. народження, с. Новогригорiвка Василькiвського р-ну
Київської обл., українець, освiта середня. Проживав
у смт Троїцьке, завiдуючий НСШ. Арештований 10
лютого 1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 березня 1944 року справу припинено за недоведенiстю протиправних дiй. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РАДЧЕНКО Килина Василiвна, 1900 р. народження, Бiлокуракинський р-н, українка, освiта
початкова. Проживала в с-щi Червоноармiйське
Бiлокуракинського р-ну, колгоспниця к-пу "Червона Армiя". Арештована 26 липня 1944 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 жовтня
1944 року виправдана Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлiтована у 1994
роцi.
РАДЧЕНКО Килина Федорiвна, 1921 р. народження, с. Маринiвка Старобiльського р-ну,
українка, освiта середня. Проживала у Маринiвцi,
вчителька сiльської школи. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 19 сiчня 1944 року засуджена до 5
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
РАДЧЕНКО Максим Миколайович, 1911 р.
народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 195 запасного стрiлецького полку.
Вiйськовим трибуналом Захiдного фронту 8 жовтня
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
РАДЧЕНКО Марiя (Мотрона) Гаврилiвна,
1915 р. народження, Бiлорусь, бiлоруска, освiта початкова. Проживала в м. Кiровську, не працювала.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 15 квiтня 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
РАДЧЕНКО Марко Панасович, 1918 р. народження, с. Кам'янка Старобiльського р-ну, українець. Проживав у Кам'янцi, колгоспник к-пу "Комсомолець". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 8
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАДЧЕНКО Микита Миколайович, 1889 р.
народження, с. Зорикiвка Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Мiлове, бухгалтер селищної їдальнi. Арештований 28 сiчня
1943 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини.

182

Назвемо всіх поіменно
18 грудня 1943 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РАДЧЕНКО Михайло Федорович, 1886 р.
народження, с. Зорикiвка Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Зорикiвцi, коваль к-пу iм. Косiора. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
РАДЧЕНКО Мойсей Трохимович, 1901 р.
народження, с. Кам'янка Старобiльського р-ну,
українець. Проживав у Кам'янцi, тракторист к-пу
"Комсомолець". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 8 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАДЧЕНКО Олександр Сидорович, 1886 р.
народження, с. Олександропiль Бiлокуракинського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за
мiсцем народження, тесляр на будiвництвi залiзницi
Москва-Донбас. Особливою нарадою при Колегiї
ДПУ УРСР 6 лютого 1933 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАДЧЕНКО Олексiй Лук'янович, 1899 р.
народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав у Сватовому, майстер пiщаного кар'єру. Арештований 1 травня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 2 липня 1939 року виправданий Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Реабiлiтований
у 1939 роцi.
РАДЧЕНКО Панас Трохимович, 1887 р. народження, с. Карнауховка Цимлянського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у с. Кам'янка Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу "Комсомолець". 3 червня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1080 засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РАДЧЕНКО Пантелiй Захарович, 1897 р.
народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав у Сватовому, кондуктор кондукторського резерву зал.ст. Куп'янськ, Харкiвська обл.
Арештований 27 березня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 травня 1938 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
РАДЧЕНКО Семен Iллiч, 1888 р. народження, с. Жовтневе Сватiвського р-ну. Проживав у Жовтневому, колгоспник к-пу "Вiльний орач". Арештований 27 квiтня 1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом
етапований углиб країни. 21 серпня 1943 року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.
РАДЧЕНКО Тимофiй Стефанович, 1900 р.
народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Литвинiвцi, колгоспник к-пу "Червонопетровськ". Донецьким обласним судом 17 червня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
РАДЧЕНЯ (РАТЧЕНЯ) Конон Савелiйович, 1890 р. народження, с. Киликiїв Славутського
р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова.
Проживав у с. Дякове Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. Логвинова. Комiсiєю НКВС i Про-

куратури СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАДЧЕНЯ Петро Карпович, 1905 р. народження, с. Киликiїв Славутського р-ну Вiнницької
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.
Новокраснiвка Антрацитiвського р-ну, тесляр к-пу
"Змичка". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 19
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАДЧЕНЯ Якiв Савелiйович, 1888 р. народження, с. Киликiїв Славутського р-ну Вiнницької
обл., українець. Проживав у с. Дякове Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. Логвинова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
РАДЬКО Андрiй Гаврилович, 1890 р. народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, не
працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25
вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАДЬКО Василь Андрiйович, 1916 р. народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, касир педшколи. Луганським обласним судом 19 серпня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РАДЬКО Iван Артемович, 1904 р. народження, с. Миколаївка Станично-Луганського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Миколаївцi, не працював. Арештований 25 серпня 1935 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйного угруповання. 4 листопада 1935 року
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
РАДЬКО Михайло Андрiйович, 1896 р. народження, с. Наугольне Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Без певного мiсця проживання i роботи. Луганським обласним судом 10 травня 1939 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РАДЬКО Панас Гаврилович, 1875 р. народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, конюх артiлi "Листранс". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 вересня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАДЬКО Платон Iванович, 1906 р. народження, с. Миколаївка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Миколаївцi, бригадир тракторної бригади к-пу "Бiльшовик". Арештований 1 жовтня 1935 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 4 листопада 1935 року справу припинено
за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у
1994 роцi.
РАДЬКО Полiкарп Гаврилович, 1888 р. народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, возiй кiнного двору шахти iм. Титова.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1967 роцi.
РАДЬКОВ Йосип Iванович, 1888 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта початкова.

183

Назвемо всіх поіменно
Проживав у Троїцькому, без певного мiсця роботи.
Репресований двiчi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 5 жовтня 1941 року
засуджений до розстрiлу. Страчений 20 жовтня
1941 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАДЮК Олексiй Севастянович, 1905 р. народження, с. Могиляни Великотокмацького р-ну
Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, крiпильник шахти №
7. Донецьким обласним судом 7 червня 1936 року
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
РАЄВСЬКИЙ Василь Васильович, 1892 р.
народження, с. Осинове Новопсковського р-ну, росiянин, освiта середня. Проживав у смт Новопсков,
шкiльний учитель. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАЄВСЬКИЙ Iван Панасович, 1891 р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Дяковому, пекар Дякiвського сiльпо. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 12 сiчня 1944 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi як соцiально небезпечний елемент. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РАЄВСЬКИЙ Михайло Семенович, 1905 р.
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, черговий транспортної служби тресту "Боковоантрацит". Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької
залiзницi 27 липня 1938 року засуджений до 7 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
РАЄВСЬКИЙ Петро Семенович, 1888 р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiвського р-ну, завгосп дитячого
санаторiю. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
13 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1990 роцi.
РАЄВСЬКИЙ Федiр Полiкарпович, 1908 р.
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Червона
Поляна Антрацитiвського р-ну, оглядач вагонiв
зал.ст. Штерiвка. Вiйськовим трибуналом ПiвнiчноДонецької залiзницi 26 березня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
РАЄВСЬКИЙ Якiв Федорович, 1882 р. народження, с. Столбецьке Покровського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта
середня. Проживав у с. Чугинка Станично-Луганського р-ну, служитель релiгiйного культу. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 1 липня 1933
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАЄНКО Панас Павлович, 1902 р. народження, с. Красний Кут Борисовського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у
с. Мiстки Сватiвського р-ну, голова райвиконкому.
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 29 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.

РАЄНКО Харламп Захарович, 1900 р. народження, с. Лазiрки Лазiркiвського р-ну Полтавської
обл., українець, освiта початкова. Член ВКП(б) у
1924-1938 рр. Проживав у смт Бiловодськ, голова
райвиконкому. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 22 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 20 грудня 1938 року Президiєю Верховної Ради СРСР розстрiл замiнено 15 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
РАЗВОД Андрiй Андрiйович, 1897 р. народження, с. Вiйтiвцi Волочиського р-ну Вiнницької
обл., поляк, освiта середня. Проживав у с. Царiвка
Новоайдарського р-ну, тесляр к-пу "Червоний партизан". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАЗIН Георгiй Iванович, 1909 р. народження, с. Iллiнське Нижньочирського р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Антрацитi, оглядач вагонiв зал.ст. Антрацит. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 27 липня 1938 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
РАЗIН Роман Степанович, 1861 р. народження, с. Гудовка Скопiнського р-ну Рязанської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний.
Проживав у м. Золоте Первомайської мiськради,
сторож магазину. Вiйськовим трибуналом 261
стрiлецької дивiзiї 23 сiчня 1942 року засуджений
до розстрiлу. 14 лютого 1942 року Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту вирок скасовано, справу повернено на дослiдування. 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.
РАЗМЕРЧИК Ян Петрович, 1888 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, робiтник депо Старобiльськ. Лiнiйним судом Московсько-Донецької залiзницi 28 травня 1939 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАЗОРЬОНОВА Любов Олександрiвна,
1925 р. народження, м. Красний Луч, українка, освiта середня. Проживала в Красному Лучi, студентка
гiрничого технiкуму. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 5 сiчня 1945 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1992 роцi.
РАЗУВАЄВСЬКИЙ Якiв Кузьмич, 1902 р.
народження, с. Дерінка Сасовського р-ну Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Первомайську, десятник
шахти "Металiст". Арештований 28 квiтня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У
зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни,
де пізніше не виявлений. 1 липня 1948 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РАЗУДАЛОВ Федiр Iванович, 1893 р. народження, с. Андреєвка, Саратовська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Красний Луч, бригадир шахти № 23-25. Донецьким обласним судом 17 лютого 1936 року засудже-
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ний до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959
роцi.
РАЗУМНИЙ (РОЗУМНИЙ) Костянтин Васильович, 1880 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав у Сватовому, селянин-одноосiбник. Арештований 5 березня 1931
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28
травня 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РАЗУМНИЙ Петро Олексiйович, 1876 р.
народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Бараникiвцi, тесляр к-пу iм. Блюхера. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 14 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
РАЗУМНИЙ (РОЗУМНИЙ) Петро Трохимович, 1923 р. народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
у Бараникiвцi, комбайнер к-пу iм. Чкалова.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Українського
округу 30 березня 1943 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РАЗУМОВ Сергiй Iванович, 1901 р. народження, с. Алексєєвка Борінського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, електрослюсар
шахти iм. Iллiча. Луганським обласним судом 22
березня 1941 року засуджений до 7 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РОЗУМОВСЬКА Тетяна Iванiвна, 1918 р.
народження, с. Дмитрiєвка Михайловського р-ну
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка,
освiта н/середня. Проживала в с. Жолобок Слов'яносербського р-ну, домогосподарка. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї
29 грудня 1941 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
РАЗУМОВСЬКИЙ Юлiй Iванович, 1883 р.
народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у с. Куземiвка
Сватiвського р-ну, фельдшер сiльського медпункту.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 29
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАЇЗОВ Антон Костянтинович, 1914 р. народження, с. Приморське Первомайського р-ну Донецької обл., грек, освiта н/вища. Проживав у м.
Луганську, студент сiльгоспiнституту. Комісією
НКВС і Прокуратури СРСР 5 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
РАЙЗВIХ Iван Пилипович, 1884 р. народження, с. Городок Дмитрiвського р-ну Чернiгiвської обл., нiмець, освiта середня. Проживав у м. Антрацитi, фельдшер районної лiкарнi. Донецьким обласним судом 29 квiтня 1937 року засуджений до 6
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
РАЙЗВIХ Iван Пилипович, 1892 р. народження, с. Городок Дмитрiвського р-ну Чернiгiвської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт
Ясенiвський Ровенькiвської мiськради, бухгалтер
радгоспу "Лобiвський". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.

РАЙЗЕ Iван Антонович, 1885 р. народження,
Двинський повiт Вiтебської губернiї, Бiлорусь, латиш, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
комiрник з-ду iм. Жовтневої революцiї. Комісією
НКВС і Прокуратури СРСР 9 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.
РАЙЗЕР Якiв Фрiдрiхович, 1888 р. народження, к. Грiнвальд, Київська обл., нiмець, освiта
середня. Проживав у с. Боровеньки Кремiнського рну, тесляр к-пу "Комiнтерн". Особливою нарадою
при НКВС СРСР 28 грудня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАЙКОВ Митрофан Федорович, 1888 р. народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова.
Проживав у с. Хороше Слов'яносербського р-ну,
колгоспник к-пу iм. "Правди". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 15 листопада 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РАЙКОВСЬКИЙ Альбiн Iванович, 1881 р.
народження, с. Явне Баранiвського р-ну Київської
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Брусiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "Серп i Молот". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАЙМАН Готлiб Петрович, 1882 р. народження, с. Єрусалимiвка Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, сторож к-пу
"Гiгант". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАЙСФЕЛЬД-БАБИЧ Мойсей (Антон) Хацкельович, 1916 р. народження, Польща, єврей,
освiта середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 182
запасного стрiлецького полку 46 армiї. До призову
проживав у м. Свердловську. Вiйськовим трибуналом Краснодарського краю, Росiйська Федерацiя,
23 березня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РАЙЧИЦ Iван Мартинович, 1886 р. народження, Югославiя, хорват, освiта початкова. Проживав у с. Покровське Троїцького р-ну, колгоспник
к-пу "Перемога". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАКЕВИЧ Анатолiй Костянтинович, 1910
р. народження, м. Тульчин Тульчинського р-ну
Вiнницької обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м. Первомайську, механiк транспортного
вiддiлу тресту "Кiроввугiлля". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року засуджений
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956
роцi.
РАКИТА (РАКИТОВ) Григорiй Матвiйович, 1902 р. народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 30 стрiлецької дивiзiї. 27 грудня 1941 року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1125 засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
РАКИТЯНСЬКИЙ Андрiй Володимирович,
1898 р. народження, с. Новоселiвка Краснолиманського р-ну Донецької обл., українець, освiта вища.
Проживав у смт Щотове Антрацитiвської мiськради, начальник дiльницi шахти № 28-29. Судовою
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"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 20 лютого 1934
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
РАКИТЯНСЬКИЙ Михайло Хомич, 1887 р.
народження, с. Федоровка Писаревського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний
промiнь". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 31 травня 1943 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РАКIТОВА Олександра Антонiвна, 1894 р.
народження, с. Вишневе Колпнянського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта
початкова. Проживала в м. Ровеньки, домогосподарка. Постановою Особливої наради при НКВС
СРСР від 9 червня 1945 року вислана за межi України як дружина репресованого за звинуваченням у
зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1994 роцi.
РАКОВ Iван Захарович, 1888 р. народження,
смт Новоайдар, українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, чорнороб зал.ст. Варваропiлля. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 24 сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАКОВ Iларiон Юхимович, 1903 р. народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 34 стрiлецької бригади. Вiйськовим трибуналом 13 стрiлецької дивiзiї 24 травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
РАКОВ Панас Олiмпович, 1898 р. народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Чорнухиному,
вагонний майстер зал.ст. Дебальцеве, Донецька
обл. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1957 роцi.
РАКОВ Пилип Васильович, 1898 р. народження, с. Рамзай, Куйбишевська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав у
м. Красний Луч, бухгалтер-ревiзор мiської контори
тресту "Доннархарч". Донецьким обласним судом
10 травня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
РАКОВА Наталiя Iванiвна, 1904 р. народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, українка,
освiта початкова. Проживала в Тимоновому, не
працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Iркутської обл., Росiйська Федерацiя 4 лютого 1942
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
РАКОВСЬКИЙ Валерiан Павлович, 1903 р.
народження, м. Женева, Швейцарiя, болгарин, освiта вища. Проживав у м. Петровське Краснолуцької
мiськради, старший виконроб тресту "Iндустрбуд".
Арештований 25 лютого 1938 року за звинуваченням у зв'язках з iноземними розвiдорганами. 17 жовтня 1939 року Особливою нарадою при НКВС
СРСР мiрою покарання визначено строк попереднього ув'язнення. Реабiлiтований у 1964 роцi.
РАКОВСЬКИЙ Станiслав Петрович, 1902
р. народження, с. Малий Лазучин Базалiйського рну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Червоний Жовтень Станично-Лугансько-

го р-ну, колгоспник к-пу "Зоря нового життя". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 грудня 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1964 роцi.
РАКОВСЬКИЙ Степан Iванович, 1892 р.
народження, м. Козятин, Київська обл., українець,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. Вiйськовим трибуналом Уральського
вiйськового округу 13 грудня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1991 роцi.
РАКОЧИЙ Степан Петрович, 1906 р. народження, Польща, українець, освiта вища. Проживав
у м. Луганську, начальник вiддiлення обрубки староливарного цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
РАКУЛ Василь Григорович, 1910 р. народження, с. Велико-Солоне Вознесенського р-ну
Одеської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, возiй шахти "Сталiнський
вибiй". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13
липня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.
РАКУЛ Панас Григорович, 1904 р. народження, с. Велико-Солоне Вознесенського р-ну
Одеської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, возiй шахти "Сталiнський
вибiй". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1959 роцi.
РАЛКО Iлля Пилипович, 1894 р. народження, с. Гладкове Бiлокуракинського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Гладковому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 травня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
РАММ (РОМА) Iван Федорович, 1894 р. народження, кол.х. Зоря Бiлогорiвської селищної Ради
Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Лисичанську, слюсар Пiвнiчдондресу. Репресований двічі. Судовою "трiйкою" при Колегії ДПУ УРСР 23 лютого 1934 року засуджений
до 3 р. позбавлення волі. 22 жовтня 1934 року
"трiйкою" Управління держбезпеки НКВС УРСР
достроково звільнений. Арештований 23 липня
1935 року за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 3 грудня 1935 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
Реабiлiтований відповідно у 1990 і 1935 роках.
РАММ Олександр Федорович, 1884 р. народження, к. Альт-Нассау Мелiтопольського р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Лисичанську, слюсар ливарного цеху з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 25 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1966 роцi.
РАМСДОРФ Фрiц Карлович, 1888 р. народження, Нiмеччина, нiмець. Проживав у смт Тошкiвка Первомайської мiськради, крiпильник шахти
"Тошкiвка". Особливою нарадою при НКВС СРСР
21 листопада 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
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РАНОВСЬКИЙ Микола Михайлович, 1899
р. народження, Молдова, молдаванин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 квiтня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РАПП Вiльгельм Готлiбович, 1887 р. народження, с. Олександрiвка Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, неписьменний. Проживав у м. Сватове, колгоспник к-пу "Хвиля революцiї". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАПП Михайло Михайлович, 1875 р. народження, х. Розенгоф, Веселiвський р-н Запорiзької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську,
слюсар
Пiвнiчдондресу.
Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 лютого 1934
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РАППОПОРТ Олександр Якович, 1900 р.
народження, м. Одеса, єврей, освiта початкова. На
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Ровеньки,
секретар Ровенькiвського райпарткому. Вiйськовою
колегiєю Верховного суду СРСР 19 вересня 1937
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 20
вересня 1937 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.
РАСИНСЬКИЙ Якiв Iсакович, 1898 р. народження, м. Глухiв Чернiгiвської обл., єврей, освiта вища. Проживав у м. Луганську, тимчасово виконуючий обов'язки головного iнженера вiддiлу капiтального будiвництва з-ду iм. Жовтневої революцiї.
Арештований 28 червня 1938 року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй троцькiстськiй агiтацiї. 23
березня 1940 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1940 роцi.
РАСКАТОВ Роман Панасович, 1885 р. народження, х. Юров, Глибокинський р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Софiївський Краснолуцької
міськради, електрослюсар радгоспу "Хрустальний".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
РАСНОВСЬКИЙ Iван Йосипович, 1903 р.
народження, с. Дубовець Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Новочервоне Троїцького р-ну, тесляр Новочервоненської МТС. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
РАСНОВСЬКИЙ Камель Йосипович, 1890
р. народження, с. Дубовець Мархлевського р-ну
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
с. Новочервоне Троїцького р-ну, колгоспник к-пу
"Нова країна". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАСПОПОВ Микола Олексiйович, 1891 р.
народження, м. Ромни Полтавської обл., росiянин,
освiта середня. Проживав у м. Стахановi, головний
механiк тресту "Серговугiлля". Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу i того ж дня страчений. Реабiлiтований у 1959 роцi.

РАССКАЗОВ Петро Іванович, * 1914 р. народження, с. Ломовка Больше-В’язського р-ну Пензенської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта
середня. Військовослужбовець, рядовий 172 запасного полку 9 армії. Військовим трибуналом військ
НКВС Українського округу 26 травня – 2 червня
1943 року засуджений до розстрілу. Вирок виконано 8 серпня 1943 року. Реабілітований у 1959 році.
РАССОЛОВ Iван Денисович, 1913 р. народження, с. Новофедотово, Орловська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, робiтник шахти № 1 "Сокологорiвка". Донецьким обласним судом 13 травня
1935 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
РАССОХА (РОССОХА) Павло Данилович,
1904 р. народження, с-ще Дорошенкове Великобурлуцького р-ну Харківської обл., українець, освіта
початкова. Проживав у м. Зоринську Перевальського р-ну, слюсар депо зал.ст. Дебальцеве. Лінійним
судом Північно-Донецької залізниці 24 серпня 1940
року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
РАССОХIН Василь Федорович, 1915 р. народження, м. Луганськ, росiянин, освіта середня.
Проживав у Луганську, iнспектор-методист облвно.
19 травня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РАССТРИГIН Iван Iларiонович, 1891 р. народження, х. Степана Разiна, Толмачевський р-н
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве
Краснолуцької мiськради, десятник кiнного двору
шахти № 13. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
РАСТ Герберт Юлiусович, 1913 р. народження, с. Юлянiвка Мархлевського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Городище Бiловодського р-ну, кравець к-пу "Ударник".
Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РАСТ Юлiус Юлiусович, 1916 р. народження, с. Юлянiвка Мархлевського р-ну Київської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Городище
Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "Ударник".
Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РАСТОРГУЄВ Iлля Порфирiйович, 1883 р.
народження, м. Усмань Тамбовської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м.
Алчевську, завiдуючий паровим господарством зду iм. Ворошилова. Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 22 квiтня 1931 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАСТОРГУЄВ (РОСТОРГУЄВ) Мусій Федорович, 1887 р. народження, с. Дишня Новосільського р-ну Тульської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Петровське Краснолуцької мiськради, вахтер з-ду № 59.
Репресований двічі. Арештований 3 листопада 1933
року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi.
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31 сiчня 1934 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькій обл. 28 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі.
Реабiлiтований відповідно у 1934 і 1994 роках.
РАСТОРГУЄВ Федiр Олексiйович, 1889 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
від 13 грудня 1931 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАСТРЕПА Денис Павлович, 1901 р. народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Караван-Солодкий Маркiвського р-ну, бригадир тракторної
бригади к-пу iм. Ленiна. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1973 роцi.
РАСТРЕПА Федiр Омелянович, 1905 р. народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Караяшнику, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi.
Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ
УРСР вiд 8 жовтня 1931 року висланий на 3 р. за
межi України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.
РАСЩЕПКIН Володимир Наумович, 1909
р. народження, с. Петропавлiвка Петропавлiвського
р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м. Краснодонi, газомiрник шахти "Талiвська" № 1. Луганським обласним судом 21
жовтня 1961 року засуджений до 6 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РАСЩУПКІН Єгор Федорович, 1905 р. народження, с. Стегаловка Долгоруковського р-ну
Орловської обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Ровеньки, завідуючий відділом кадрів
райземвідділу. Арештований 15 січня 1933 року за
звинуваченням у саботажі хлібозаготівлі. 19 квітня
1933 року справу припинено, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1933 році.
РАТІНСЬКИЙ Антон Адольфович, 1887 р.
народження, с. Кекори Полоцького р-ну Вiтебської
обл., Бiлорусь, поляк, освiта початкова. Проживав у
м. Брянка, робiтник коксохiмiчного з-ду. Арештований 13 серпня 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 серпня 1938 року пiдслiдний
помер, справа в судi не розглядалася. Реабiлiтований у 1995 роцi.
РАТІНСЬКИЙ Каспер Iванович, 1893 р. народження, с. Малий Лазучин Базалiйського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у м. Стахановi, пекар хлiбозаводу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РАТКЕ Адольф Вiльгельмович, 1894 р. народження, х. Старий Хмерин, Ємiльчинський р-н
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу "Комiнтерн". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.

РАТКЕ Андрiй Августович, 1873 р. народження, Польща, нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Мiстки Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу
iм. Молотова. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАТКЕ Iван Михайлович, 1923 р. народження, с. Любиме Свердловської мiськради, українець,
освiта середня. Проживав у Любимому, рахiвник кпу "Морген Роте". Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 16 травня 1942 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РАТКЕ Михайло Iванович, 1898 р. народження, с. Любиме Свердловської мiськради,
нiмець, освiта початкова. Проживав у Любимому,
колгоспник к-пу "Морген Роте". Арештований 5 вересня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований
углиб країни, де помер 7 березня 1942 року. Реабiлiтований у 1965 роцi.
РАТКЕ Якiв Iванович, 1895 р. народження,
с. Любиме Свердловської мiськради, нiмець, освiта
початкова. Проживав у Любимому, ветсанiтар к-пу
"Морген Роте". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАТУШНЯК Дмитро Степанович, 1906 р.
народження, с. Серебринцi Яришiвського р-ну
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Петровське Краснолуцької мiськради,
маляр будцеху з-ду № 59. Арештований 20 квiтня
1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 грудня 1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
РАТУШНЯК Степан Iванович, 1897 р. народження, с. Немиринцi Городоцького р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу iм.
Калiнiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАТЧИНСЬКИЙ (РАЧИНСЬКИЙ) Адам
Iванович, 1900 р. народження, Славутський р-н
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Безгинове Новоайдарського р-ну, тесляр к-пу
iм. Петровського. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 15 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАУ Адам Християнович, 1879 р. народження, Бердянський р-н Днiпропетровської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Красний
Колос Ровенькiвської мiськради, колгоспник к-пу
iм. Комiнтерну. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 22 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
РАУ Петро Пилипович, 1899 р. народження,
АРСР Нiмцiв Поволжя, нiмець, освiта середня.
Проживав у смт Кам'яне Антрацитiвської міськради, шкiльний учитель. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.
РАУ Роман Адамович, 1907 р. народження,
к. Олександрiвка Волноваського р-ну Донецької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Красний Колос Ровенькiвської мiськради, ветсанiтар к-
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пу iм. Комiнтерну. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 1938 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
РАУТ-БЛАТ Федiр Михайлович, 1903 р. народження, с. Топорище, Київська обл., нiмець, освiта н/вища. Проживав у м. Лисичанську, iнженер
мiськкомунгоспу. Колегiєю ОДПУ 22 лютого 1934
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАУШИН-БУРШИН Iван Йосипович, 1884
р. народження, м. Красний Сулін Ростовської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Член ВКП(б) у 1919-1937 рр. Проживав у м. Луганську, iнструктор завкому профспiлки з-ду № 60.
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 14 липня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 15 липня 1937 року. Реабiлiтований у 1957
роцi.
РАУШИН-БУРШИН Iван Федорович, 1898
р. народження, м. Ровеньки, українець, освiта середня. Проживав у м. Луганську, начальник планово-статистичного вiддiлу артiлi "Лiсмаштруд". Луганським обласним судом 5 квiтня 1939 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
РАУШИНА-БУРШИНА Устина Микитiвна, 1890 р. народження, м. Луганськ, українка, освiта початкова. Проживала в Луганську, домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 1937 року як дружина репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини засуджена до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1956 роцi.
РАХЛIН (РОХЛIН) Олександр Петрович,
1896 р. народження, с. Новоолександрiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
у м. Старобiльську, диспетчер зал.ст. Старобiльськ.
Лiнiйним судом Московсько-Донецької залiзницi 8
квiтня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РАХМАНIН Костянтин Ананiйович, 1895 р.
народження, с. Россош Реп’євського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Член ВКП(б) у 1920-1938 рр. Проживав у м.
Луганську, начальник транспортного цеху з-ду iм.
20-рiччя Жовтня. Арештований 15 сiчня 1938 року
за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 9 квiтня 1940 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1940 роцi.
РАХО Евальд Християнович, 1900 р. народження, с. Слобiдка Новоград-Волинського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, колгоспник
к-пу "Днi урожаю". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАХУБОВСЬКИЙ Сидiр Данилович, 1890
р. народження, с. Петрiвка Петрiвського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта вища. Проживав у м.
Артемiвську Перевальського р-ну, викладач курсiв
при райспоживспiлці. Луганським обласним судом
26 квiтня 1939 року засуджений до 6 р. позбавлення
волi. 29 серпня 1939 року Верховним судом УРСР
справу повернено на нове розслiдування. 14 березня 1940 року виправданий Луганським обласним
судом. Реабiлiтований у 1940 роцi.

РАЦ Олександр Семенович, 1912 р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, кухар
676 стрiлецького полку. Арештований 1 травня
1942 року за звинуваченням у зрадницьких намiрах.
13 травня 1942 року виправданий Вiйськовим трибуналом 15 стрiлецької дивiзiї. Реабiлiтований у
1942 роцi.
РАЦИЛЕВИЧ Августин (Август) Бонавентарович, 1912 (1884) р. народження, с. Яблуня Новоград-Волинського р-ну Київської обл., поляк,
освiта початкова. Проживав у с. Шульгинка Старобiльського р-ну, тесляр залiзничної магiстралi Москва-Донбас. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
29 грудня 1937 року засу.джений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
РАЧАК (РОЧАК) Адам Болеславович, 1892
р. народження, Польща, поляк, освiта початкова.
Проживав у м. Лисичанську, столяр артiлi "Листранс". Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у
1960 роцi.
РАЧЕНКО Володимир Гнатович, 1880 р.
народження, с. Танюшiвка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Танюшiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 26 квiтня 1933
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
РАЧЕНКО Олександр Степанович, 1895 р.
народження, с. Танюшiвка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Танюшiвцi, голова к-пу iм. Петровського. Арештований 21 серпня 1934 року за звинуваченням у
шкiдництвi. 30 вересня 1934 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РАЧЕНЯ (РЕЧЕНЯ, РАДЧЕНЯ) Iван Леонтiйович, 1904 р. народження, м. Славута Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у
смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської мiськради,
возiй-приватник. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
РАЧЕНЯ (РАЧЕННЯ) Касян Фадейович,
1886 р. народження, с. Киликiїв Славутського р-ну
Вiнницької обл., українець, неписьменний. Проживав у с. Дякове Антрацитiвського р-ну, возiй-приватник. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1970 роцi.
РАЧИНСЬКИЙ Альфред Денисович, 1895
р. народження, к. Королiнка Баришiвського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, коваль к-пу "Червона праця". Особливою нарадою при НКВС СРСР
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1976 роцi.
РАЧКОВ Леонтiй Петрович, 1885 р. народження, Бiлорусь, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, кочегар шкiряного з-ду.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по Донецькiй
обл. 13 липня 1941 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 21 серпня 1941 року. Реабiлiтований у
1990 роцi.
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РАЧКОВ Федiр Iсайович, 1922 р. народження, с. Волоє Кiровського р-ну Калузької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав у м. Брянка, учень гiрничопромислового училища. Луганським обласним судом 20 травня 1942 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РАЧКОВСЬКА Фiона Касянiвна, 1888 р.
народження, х. Семенiвка, Барвiнкiвський р-н Харкiвської обл., українка, неписьменна. Проживала в
м. Краснодонi, домогосподарка. Арештована 22 жовтня 1937 року як дружина репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 1994 роцi.
РАЧКОВСЬКИЙ Володимир Антонович,
1893 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, робiтник шахти № 24. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 26 вересня
1937 року засуджений до розстрiлу i того ж дня
страчений. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАЧКОВСЬКИЙ Гвiдон Францович, 1910
р. народження, с. Сяберка Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Нижньобараникiвка Бiловодського р-ну, коваль кпу "Степ України". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАЧКОВСЬКИЙ Станiслав Iванович, 1900
р. народження, с. Явне Мархлевського р-ну Київської обл., поляк.Проживав у с. Шулiкiвка Бiловодського р-ну, конюх к-пу "Хвиля революцiї". Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАЧКОВСЬКИЙ Франц Iванович, 1875 р.
народження, с. Сяберка Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Новобараникiвка Бiловодського р-ну, сторож к-пу
"Степ України". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РАШЕВ Стефан Дмитрович, 1886 р. народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. Проживав у с. Красна Талiвка Станично-Луганського рну, городник к-пу "Червоний Деркул". Арештований 16 березня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 29
жовтня 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.
РАШЕВСЬКИЙ Михайло Дмитрович, 1913
р. народження, с. Нова Прага Новопразького р-ну
Кiровоградської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Сватове, бухгалтер районної друкарнi. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19
сiчня 1944 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
РАЩУПКIН Антон Миколайович, 1891 р.
народження, м. Тбiлiсi, Грузинська РСР, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, iнспектор вiддiлу технiчного контролю з-ду iм. Жовтневої
революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
РАЩУПКIН Григорiй Макарович, 1916 р.
народження, кол.с. Нижня Сотня Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйсько-

вослужбовець, рядовий 105 дивiзiону вiйськ НКВС.
Арештований 10 квiтня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 червня 1938 року
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
РАЩУПКIН Дмитро Федорович, 1916 р. народження, с. Хренне Шехманського р-ну Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, наваловiдбiйник шахти № 23. Вiйськовим трибуналом гарнiзону м. Луганська 8 лютого 1946 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РАЩУПКIН (РОЩУПКІН) Iван Семенович, 1880 р. народження, м. Старий Оскол Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 9 листопада 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
РВАЧОВ Кирило Афанасiйович, 1895 р. народження, х. Ягодний, Усть-Медведицький р-н Волгоградськоїобл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, вантажник "Кооптрансу". 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.
РЕБЕРГ (РЕБЕРТ) Альберт Петрович, 1903
р. народження, с. Тiтiнгоф Марiупольського р-ну
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Ленiнське Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕБЕРГ Едуард Петрович, 1898 р. народження, смт Ясинiвка Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Переможне Лутугинського р-ну, коваль к-пу iм.
К.Лiбкнехта. Репресований двiчi. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 22 липня
1933 року висланий на 3 р. за межi України умовно.
10 сiчня 1938 року Особливою нарадою при НКВС
СРСР засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований в
обох справах у 1989 роцi.
РЕБЕРГ Iван Петрович, 1894 р. народження,
смт Ясинiвка Марiупольського р-ну Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Ленiнське
Лутугинського р-ну, ветеринар. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕБЕРГ Петро Петрович, 1896 (1891)р. народження, смт Ясинiвка Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
с. Волнухине Лутугинського р-ну, завгосп Волнухинської МТС. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 31 грудня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
РЕБЕРГ Теодор Петрович, 1899 р. народження, смт Ясинiвка Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Волнухине Лутугинського р-ну, конюх Волнухинської МТС. Особливою нарадою при НКВС СРСР
10 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.
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РЕБРОВ Леонiд Iванович, 1906 р. народження, Котельниковський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, вантажник шахти № 28-29.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1961
роцi.
РЕБРОВ Олександр Олексiйович, 1887 р.
народження, с. Трепiвка Знам'янського р-ну Кiровоградської обл., росiянин, освiта вища. Проживав у
м. Алмазна Стахановської мiськради, директор металургiйного з-ду. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 4 квiтня 1939 року засуджений до розстрiлу. 1 липня 1939 року Президiєю
Верховного суду СРСР розстрiл замiнено 15 р. позбавлення волi. 3 квiтня 1941 року Вiйськовим прокурором Харкiвського вiйськового округу справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.
РЕБРОВ Павло Єлисейович, 1868 р. народження, с. Верхньобогданiвка Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Верхньобогданiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 24 лютого 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 травня 1930 року справу
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований
у 1930 роцi.
РЕБЧИНСЬКИЙ Казимир Домiнiкович,
1903 р. народження, с. Бабичiвка Пулинського р-ну
Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у
м. Сватове, коваль радгоспу "Дружба". Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕВА Володимир Пилипович, 1924 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 терористичної групи. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, де пізніше не виявлений. 18 грудня 1950 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РЕВА Дар'я Федорiвна, 1906 р. народження,
с. Котлiв Iрклiївського р-ну Полтавської обл., українка, освiта початкова. Проживала в м. Петрiвське
Краснолуцької мiськради, робiтниця з-ду № 59.
Арештована 13 листопада 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.22 сiчня 1942 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1942 роцi.
РЕВА Петро Семенович, 1890 р. народження, с. Уткине Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Червонопартизанську
Свердловської мiськради, колiйний обхiдник 11-ї
дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi.
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 15 липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
РЕВА Сергiй Никонович, 1902 р. народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта початкова.
Проживав у Бiлокуракиному, директор райпромкомбiнату. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 8 травня 1945 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.

РЕВЕНКО Павло Якимович, 1888 р. народження, с. Степановка Каменського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, без певного мiсця роботи. Особливою
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 3 листопада 1932
року ухвалено постанову про вислання за межi
України умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕВЕНКО Сергiй Савич, 1898 р. народження, м. Костянтинiвка Донецької обл., українець,
освiта середня. Проживав у кол.с. Юркiвка, Антрацитiвський р-н, завiдуючий сiльським клубом. Луганським обласним судом 20 травня 1947 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1991 роцi.
РЕВЕНКО Федiр Григорович, 1896 р. народження, с. Єфремово-Степановка Тарасовського рну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
секретар Артемiвської райради. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
РЕВЕНКО Якiв Аврамович, 1895 р. народження, с. Нерубайка Пiдвисоцького р-ну Київської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Краснодонi, завiдуючий поштовим вiддiленням.
Донецьким обласним судом 14 вересня 1936 року
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РЕВIН Петро Степанович (Стефанович),
1904 р. народження, х. Насонтов, Бєлокалитвенський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна
Стахановської мiськради, робiтник з-ду "Сталь".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕВУНОВ Григорій Тарасович, 1887 р. народження, с. Комишне Станично-Луганського р-ну,
росіянин, освіта початкова. Проживав у Комишиному, селянин, одноосібник. Арештований 17 грудня
1930 року за звинуваченням у приналежності до
контрреволюційної організації. 8 січня 1931 року зпід варти звільнений під підписку про невиїзд. 28
лютого 1931 року справу припинено, підписку анульовано. Реабілітований у 1931 році.
РЕВУНОВ Данило Панасович, 1898 р. народження, с. Комишне Станично-Луганського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Комишному, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при
Колегiї ДПУ УРСР 5 лютого 1930 року засуджений
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
РЕВУНОВ Дмитро Iллiч, 1896 р. народження, кол.с. Петрiвське Верхньобогданiвської сiльради Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянинодноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 13 березня 1930 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕВУНОВ Єгор Юхимович (Васильович),
1899 р. народження, с. Комишне Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав
у Комишному, селянин-одноосiбник. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28 лютого 1931
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року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
РЕВУНОВ Іван Дмитрович, 1888 р. народження, с. Комишне Станично-Луганського р-ну,
росіянин, освіта початкова. Проживав за місцем народження, колгоспник к-пу "Заповіт Ілліча". Арештований 30 листопада 1930 року за звинуваченням у
приналежності до контрреволюційної організації. 8
січня 1931 року з-під варти звільнений під підписку
про невиїзд. 28 лютого 1931 року справу припинено, підписку анульовано. Реабілітований у 1931 році.
РЕВУНОВ Iван Семенович, 1888 р. народження, кол.с. Петрiвське Верхньобогданiвської
сiльради Станично-Луганського р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження,
селянин-одноосiбник.
Постановою
Судової
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 13 березня
1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕВУЦЬКИЙ Iван Тимофiйович, 1897 р.
народження, с. Гута-Юстинiвка Пулинського р-ну
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
с. Кризьке Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "13
рокiв Жовтня". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕВ’ЯКIН Олексiй Максимович, 1905 р.
народження, м. Ростов-на-Дону, Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Красний Луч, старший вахтер адмiнбудинку тресту
"Донбасантрацит". Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 17 липня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
РЕГЕЛЬ Iван Християнович, 1909 р. народження, с. Любиме Свердловської мiськради,
нiмець, освiта початкова. Проживав у Любимому,
тракторист к-пу "Морген Роте". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 30 жовтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.
РЕГЕЛЬ Олександр Якович, 1916 р. народження, с. Любиме Свердловської мiськради,
нiмець, освiта початкова. Проживав у Любимому,
колгоспник к-пу "Морген Роте". Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1993 роцi.
РЕГIН Август Якович, 1885 р. народження,
м. Нарва, Естонiя, естонець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, садiвник саду iм. Ленiна. Репресований двiчi. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 вересня 1933 року
висланий на 3 р. за межi України. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Страчений 14 жовтня
1938 року. Реабiлiтований в обох справах у 1989
роцi.
РЕГЛIН Герберт Людвiгович, 1906 р. народження, с. Березова Гать Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Новобiла Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу
"Шлях до соцiалiзму". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 10 сiчня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.

РЕГОНЬЯНЦ (РЕГОНЬЯН) Iван Петрович, вiн же Йоганн, Оганес Педросович, 1866 р.
народження, Туреччина, вiрмен, освiта середня.
Проживав у м. Стахановi, без певних занять. Арештований 3 жовтня 1936 року за звинуваченням у
приналежностi до контрреволюцiйної терористичної органiзацiї. Справу припинено за смертю
пiдслiдного, що сталася 14 жовтня 1937 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
РЕГРЕНКО Лука Юхимович, 1893 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, неписьменний. 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.
РЕГУБА Степан Устинович, 1889 р. народження, Польща, литовець, освiта середня. Проживав у м. Ровеньки, ветфельдшер. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1966
роцi.
РЕДДIХ Альберт Фрiдрiхович, 1906 р. народження, Донецька обл., 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 1989 роцi.
РЕДДIХ Карл Федорович, 1881 р. народження,
к. Вишневата Люксембурзького р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта н/середня. Проживав у кол.с.
Мирське Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, завiдуючий медпунктом. Донецьким обласним судом 27 квiтня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 23 червня 1937 року Верховним судом УРСР
мiру покарання знижено до 6 р. Реабiлiтований у 1990
роцi.

РЕДДIХ Корнiй Корнiйович, 1887 р. народження, к. Штейнбах Таганрозького р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського рну, колгоспник к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 14 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.
РЕДЕЛЬ Йосип Iванович, 1885 р. народження, с. Зельман Енгельсовського р-ну Нiмцiв Поволжя АРСР, нiмець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, робiтник 619-ї дiльницi облшляхбуду.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕДЕР Iван Йосипович, 1896 р. народження,
Литва, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, бухгалтер райспоживспiлки. Особливою нарадою при НКВС СРСР 31 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕДIН Дмитро Дмитрович, 1915 р. народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, росiянин,
освiта середня. На час арешту член ВКП(б). Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, директор
Успенського змiшторгу. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 12 сiчня 1944 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РЕДIХ Адольф Генрiхович, 1888 р. народження, Донецька обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, бригадир к-пу "Роте
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Фане". Репресований двiчi. Особливою нарадою
при Колегiї ДПУ УРСР 24 лютого 1934 року ухвалено постанову про вислання за межi України умовно. 14 жовтня 1937 року Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1976 i 1964 роках.
РЕДIХ Адольф Iванович, 1919 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, нiмець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий
259 окремого автобатальйону. Вiйськовим трибуналом 18 армiї 12 жовтня 1941 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РЕДIХ Адольф Олександрович, 1909 р. народження, Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Переможне Лутугинського р-ну,
робiтник кам'яного кар'єру. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1970 роцi.
РЕДIХ Анна Iванiвна, 1888 р. народження, с.
Шахове Бахмацького р-ну Чернiгiвської обл.,
нiмкеня, освiта початкова. Проживала в м. Красний
Луч, колгоспниця к-пу iм. Тельмана. Арештована
22 листопада 1937 року як дружина репресованого
за звинуваченням у контрреволюцiйнiй дiяльностi.
27 лютого 1938 року з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
РЕДIХ Генрiх Генрiхович, 1891 р. народження, к. Розiвка № 2 Артемiвського р-ну Донецької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, колгоспник к-пу iм. Тельмана. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕДIХ (РЕДДIХ) Густав Федорович
(Фрiдрiхович), 1912 р. народження, м. Красний
Луч, нiмець, освiта початкова. Проживав у Красному Лучi, бригадир тракторної бригади к-пу iм.
Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18
листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РЕДIХ Iван Iванович, 1903 р. народження, х.
Новоротовка, Матвєєво-Курганський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Ясенiвський Ровенькiвської
мiськради, гiрничий десятник шахти № 33-37.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕДIХ Карл Генрiхович, 1885 р. народження, Донецька обл., нiмець. Проживав у м. Красний
Луч, колгоспник к-пу iм. Тельмана. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕДIХ Карл Iванович, 1900 р. народження,
к. Андрiяновка Матвєєво-Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта
початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, вагар зал.ст. Браунiвка. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 14 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961
роцi.
РЕДIХ (РЕДДIХ) Карл Михайлович, 1907 р.
народження, х. Атамановка, Неклiновський р-н
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, кучер селищної Ради. "Трiйкою"

УНКВС по Донецькiй обл. 10 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1968 роцi.
РЕДIХ Ольга Якiвна, 1897 (1888)р. народження, Донецької обл., нiмкеня, освiта початкова.
Проживала в м. Красний Луч, колгоспниця к-пу iм.
Тельмана. Арештована 21 листопада 1937 року як
дружина репресованого за звинуваченням у зрадi
Батькiвщини. Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 1994 роцi.
РЕДIХ Рейнгольд Генрiхович, 1899 р. народження, Донецької обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну,
конюх к-пу "Роте Фане". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕДIХ Федiр Iванович, 1916 р. народження,
смт Федорiвка Краснолуцької мiськради, нiмець,
освiта початкова. Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, стрiлочник зал.ст. Штерiвка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 березня 1938
року засуджений до розстрiлу. Страчений 1 квiтня
1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
РЕДIХ (РЕДДІХ) Федiр Мартинович, 1878
р. народження, Олександрiвський р-н Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
м. Красний Луч, сторож к-пу iм. Тельмана. Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
РЕДIХ Франц Фрiдрiхович, 1908 р. народження, Донецької обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, бригадир 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 1990 роцi.
РЕДIХ Фрiдрiх Генрiхович, 1883 р. народження, к. № 5 Марiупольського р-ну Донецької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, колгоспник к-пу iм. Тельмана. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕДЛIХ Август Густавович, 1921 р. народження, к. Юзефiн Червоноармiйського р-ну Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у м. Антрацитi, помiчник машинiста пiдйому шахти
№ 3-4. Арештований 3 вересня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни. Справу
припинено за смертю підслідного, що сталася 10
березня 1942 року. Реабiлiтований у 1968 роцi.
РЕДЛIХ Данило Густавович, 1919 р. народження, к. Юзефiн Червоноармiйського р-ну Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у м. Антрацитi, помiчник врубмашинiста шахти №
3-4. Арештований 7 вересня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом був етапований углиб країни. Справу
припинено за смертю пiдслiдного, що сталася 1
травня 1942 року. Реабiлiтований у 1968 роцi.
РЕДЛIХ-НАСТАС Отiлiя Густавiвна, 1922
р. народження, с. Юзефiн Червоноармiйського р-ну
Житомирської обл., нiмкеня, освiта н/середня. Проживала в м. Антрацитi, плитова шахти № 3-4. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942

193

Назвемо всіх поіменно
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1968 роцi.
РЕДНIКIН Тимофiй Артемович, 1887 р. народження, с. Козар, Курська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав на 20му кiлометрi Лутугинської вiтки Пiвнiчно-Донецької залiзницi, колiйний майстер. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засу.джений
до розстрiлу. Вирок виконано 19 сiчня 1938 року.
Реабiлiтований у 1957 роцi.
РЕДЬКА (РЕДЬКО) Лазар Якимович, 1881
р. народження, с. Колядiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Колядiвцi,
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Арештований 10 березня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 липня 1931 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. За таким же звинуваченням був
арештований 9 грудня 1937 року. 29 сiчня 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 i 1994 роках.
РЕДЬКА Михайло Мартинович, 1900 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.
РЕДЬКIН Аристарх Петрович, 1890 р. народження, с. Новоганнiвка Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Весела
Тарасiвка Лутугинського р-ну, без певних занять.
Вiйськовим трибуналом 32 району авiацiйного базування 9 квiтня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РЕДЬКIН Василь Кузьмич, 1887 р. народження, с. Кишкiно Большемурашкінського р-ну
Горьковської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 2 липня 1943 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
РЕДЬКIН Георгiй Петрович, 1876 р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, касир мiської
контори зв'язку. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 2 жовтня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕДЬКIН Микола Григорович, 1898 р. народження, смт Борзна, Сумська обл., українець,
освiта н/середня. Проживав у м. Луганську, шофер
комбiнату "Луганськвугiлля". Луганським обласним судом 3 грудня 1946 року засуджений до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РЕДЬКIН Петро Iванович, 1880 р. народження, с. Незнань Климовицького р-ну Могильовської обл., Бiлорусь, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Перевальську, крiпильник шахти №
3. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 червня
1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕДЬКО Iван Федорович, 1900 р. народження, х. Хрипун, Вiльховатський р-н Харкiвської обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, шофер шахти № 20. Луганським облас-

ним судом 23 липня 1948 року засуджений до 7 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РЕДЬКО Максим Гордiйович, 1901 р. народження, с. Колядiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську,
вантажник з-ду iм. Ворошилова. Донецьким обласним судом 26 вересня 1931 року засуджений до 4 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РЕДЯ Микола Федорович, 1916 р. народження, с. Розiвка Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Привiлля Лисичанської мiськради, бурильник шахти "Томашiвська".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1961 роцi.
РЕДЯ Прокіп Федорович, 1908 р. народження, с. Розівка Сватівського р-ну, українець, освіта
початкова. Проживав у м. Новодружеську Лисичанської міськради, тесляр тресту "Шахтобуд".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькій обл. 22 жовтня
1937 року засуджений до 10 рю позбавлення волі.
Реабілітований у 1959 році.
РЕДЯ Федiр Степанович, 1907 р. народження, с. Берестове Куп'янського р-ну Харкiвської обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, вибiйник шахти Харкiвського цегельного
з-ду. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 3 вересня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 18 вересня 1941 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РЕДЯ Юхим Тимофiйович, 1898 р. народження, с. Розiвка Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Розiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 сiчня 1931 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕЗАНЦЕВ Микита Пилипович, 1909 р. народження, с. Березiвське Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, крiпильник шахти iм. Мельникова.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕЗЕ Андрiй Панасович, 1914 р. народження, м. Красний Луч, нiмець, освiта початкова. Проживав у Красному Лучi, колгоспник к-пу iм. Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
РЕЗЕ Едуард Фердiнандович, 1907 р. народження, х. Холодна Балка, Макiївська мiськради
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у м. Красний Луч, завiдуючий тваринницькою фермою 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 1994 роцi.
РЕЗЕ Єлизавета Карлiвна, 1892 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, нiмкеня, освiта початкова. Проживала в Iванiвцi, колгоспниця к-пу "Роте Фане". Арештована 3 вересня
1941 року як дружина репресованого. Рiшення у
справi немає. Реабiлiтована у 1994 роцi.
РЕЗЕ Iван Фердiнандович, 1900 р. народження, м. Красний Луч, нiмець, освiта початкова.
Проживав у Красному Лучi, молотобоєць к-пу
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"Мiцнiсть сталi". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 22 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
РЕЗЕ Iван Фердiнандович, 1911 р. народження, м. Красний Луч, нiмець, освiта початкова.
Проживав у Красному Лучi, 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 1984 роцi.
РЕЗЕ Карл Корнiйович, 1898 р. народження,
х. Холодна Балка, Макiївська мiськради Донецької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi
Азарiвка Лутугинського р-ну, конюх сiльського
вiддiлення зв'язку. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Донецької обл. 22 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1969 роцi.
РЕЗЕ Карл Фердiнандович, 1896 р. народження, х. Холодна Балка, Макiївська мiськради
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у м. Красний Луч, селянин-одноосiбник. Колегiєю
ОДПУ 23 лютого 1930 року ухвалено постанову
про вислання за межi України умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕЗЕ Корнiй Корнiйович, 1865 р. народження, с. Хлiбодарiвка Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi
Азарiвка Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник. Колегiєю ОДПУ 23 лютого 1930 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
РЕЗЕ Марiя Карлiвна, 1913 р. народження,
к. Люксембург Марiупольського р-ну Донецької
обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, завiдуюча костюмерним цехом облдрамтеатру. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 лютого 1944 року засуджена до 7 р. позбавлення волi.
Реабiлiтована у 1962 роцi.
РЕЗЕ Олександр Корнiйович, 1903 р. народження, х. Холодна Балка, Макiївська мiськради
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Переможне Лутугинського р-ну, конюх к-пу iм.
К.Лiбкнехта. Особливою нарадою при НКВС СРСР
18 вересня 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕЗЕ Петро Петрович, 1910 р. народження,
м. Красний Луч, нiмець, освiта початкова. Проживав у Красному Лучi, робiтник транспортного цеху
шахти № 152. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
22 березня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.
РЕЗЕ Федiр Федорович, 1893 р. народження,
с-ще Новоукраїнка Ровенькiвської мiськради,
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Iванiвка
Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу "Роте Фане". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1964 роцi.
РЕЗЕ Фердiнанд Фердiнандович, 1882 р. народження, с. Сартана Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмець, неписьменний. Проживав у м.
Красний Луч, колгоспник к-пу iм. Тельмана. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.

РЕЗЕ Юзефiна Генрiхiвна, 1883 р. народження, с. Сартана Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в м.
Красний Луч, домогосподарка. 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.
РЕЗЕ Якiв Корнiйович, 1896 р. народження,
с. Холодна Балка, Макiївська мiськради Донецької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Переможне Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу iм.
К.Лiбкнехта. Постановою Особливої наради при
Колегії ДПУ УРСР вiд 22 липня 1933 року висланий за межi України умовно. Реабiлiтований у 1989
роцi.
РЕЗЕ Якiв Якович, 1909 р. народження, м.
Красний Луч, нiмець, освiта початкова. Проживав у
Красному Лучi, слюсар зал.ст. Петровеньки. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
РЕЗIН Федiр Сидорович, 1910 р. народження, х. Риновка, Тарасовський р-н Ростовської обл.,
Росiйська Федерацiя, нiмець. Проживав у м. Стахановi, робiтник шахти iм. Сталiна. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
РЕЙ Генрiх Генрiхович, 1901 р. народження,
Днiпропетровська обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у с. Переможне Новоайдарського р-ну,
коваль к-пу iм. К.Лiбкнехта. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 21 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1969 роцi.
РЕЙ Людвiг Iванович, 1888 р. народження,
х. Ново-Марiєнталь, Таганрозький р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова.
Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Арештований 27 листопада 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 сiчня 1933 року справу
припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 10 серпня
1937 року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до розстрiлу. Страчений 17 серпня 1937
року. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1988 роках.
РЕЙ Марiя Християнiвна, 1900 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, нiмкеня,
освiта початкова. Проживала в Iванiвцi, колгоспниця к-пу "Роте Фане". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджена до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
РЕЙ Олександр Iванович, 1899 р. народження, х. Ново-Марiєнталь, Таганрозький р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у кол.с. Чапаєве Лутугинського рну, колгоспник к-пу "Драйлiнде". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 11 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1969 роцi.
РЕЙ Якiв Iванович, 1895 р. народження, к.
Марiєнталь, Донецька обл., нiмець. Проживав у смт
Iванiвка Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу
"Роте Фане". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
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29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕЙБАНД Фрiдрiх Михайлович, 1884 р. народження, х. Тургенєвка, Олександрiвський повiту
Катеринославської губернiї, нiмець, освiта початкова. Проживав у кол.к. Грекове-Єлизаветинська Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегії ДПУ УРСР від 29 липня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
РЕЙБАНДТ Володимир Петрович, 1905 р.
народження, кол.к. Грекове-Єлизаветинська Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець,
освiта початкова. Проживав у смт Бокове-Платове
Антрацитiвської мiськради, вантажник Антрацитiвського центрального вугiльного складу. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 26 лютого 1934
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РЕЙБАНДТ Микола Петрович, 1912 р. народження, кол.к. Грекове-Єлизаветинська Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу "13-а рiчниця Жовтня". Донецьким
обласним судом 29 сiчня 1939 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕЙБАНТ (РЕЙНБАНДТ) Петро Петрович, 1915 р. народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у кол.к. Грекове-Єлизаветинська Благiвської сiльради Ровенькiвської
мiськради, ветсанiтар к-пу "13-а рiчниця Жовтня".
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
РЕЙБАНТ Рудольф Петрович, 1907 р. народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова.
Проживав у с. Бобрикiвка Свердловської мiськради,
колгоспник к-пу "13-а рiчниця Жовтня". Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 21 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
РЕЙБАНТ (РЕЙБАНДТ) Якiв Петрович,
1885 р. народження, с. Ритикове Свердловської
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у
Ритиковому, кочегар механiчного цеху шахти iм.
Чубаря. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕЙДЕР Володимир Володимирович, 1914
р. народження, м. Алчевськ, нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Сiмейкине Краснодонського рну, робiтник зал.ст. Сiмейкине. Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 4 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕЙЗВIХ Андрiй Єгорович, 1908 р. народження, с. Ритикове Свердловської мiськради,
нiмець, освiта початкова. Проживав у кол.с. Добропiлля Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, тракторист к-пу "Рот Фронт". Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.

РЕЙЗВIХ Андрiй Лук'янович, 1914 р. народження, с. Кальчинiвка Люксембурзького р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у смт Новодар'ївка Ровенькiвської
мiськради, завiдуючий нафтоскладом радгоспу "Ровенькiвський". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 12 серпня 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 9 вересня 1942 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕЙЗВIХ Генрiх Кiндратович, 1883 р. народження, к. Новозлатопiль Марiупольського р-ну
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у кол.с. Добропiлля Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, тесляр к-пу "Рот Фронт".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 вересня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕЙЗВIХ Iван Генрiхович, 1898 р. народження, с. Трудове Новоайдарського р-ну, нiмець.
Проживав у Трудовому, завiдуючий птахофермою
к-пу "Роте Октобер". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕЙЗВIХ Iван Фрiдрiхович, 1884 р. народження, кол.к. Грекове-Єлизаветинська Благiвської
сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта
початкова. Проживав за мiсцем народження, тесляр
к-пу "13-а рiчниця Жовтня". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
РЕЙЗВIХ Якiв Андрiйович, 1918 (1920) р.
народження, м. Ровеньки, нiмець, освiта початкова.
Проживав у с. Любиме Свердловської мiськради,
колгоспник к-пу "Рот Фронт". Репресований двiчi.
Арештований 15 вересня 1935 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 сiчня 1936 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1991 роках.
РЕЙЗВIХ Якiв Кiндратович, 1909 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.
РЕЙЗЕ Iван Фердiнандович, 1900 р. народження, к. Первомайська Люксембурзького р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, колгоспник к-пу "Червоний будiвельник". Арештований 16 жовтня 1933
року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 21 грудня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1996 роцi.
РЕЙЗЕР Едуард Олександрович, 1915 р. народження, с. Михайлiвка, Київська обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у с. Малоолександрiвка
Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. К.Маркса.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РЕЙЗНIР (РЕЙЗЛЯР) Олександр Вiльгельмович, 1893 (1894) р. народження, с. Михайлiвка,
Київська обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
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у с. Малоолександрiвка Троїцького р-ну, сторож
радгоспу "Червоне руно". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕЙМАН Вiльгельм Августович, 1896 р.
народження, с-ще Олександрiвка Пулинського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Верхня Покровка Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу "Ленiнський шлях". Особливою нарадою
при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
РЕЙМАН Рахiль Йосифiвна, 1907 р. народження, Польща, єврейка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, домогосподарка. Арештована
20 жовтня 1937 року як дружина репресованого за
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Рiшення у
справi немає. Реабiлiтована у 1994 роцi.
РЕЙМАН Якiв Давидович, вiн же БАУМГАРТЕН Шмуль Менделевич, 1898 р. народження, Польща, єврей, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, приймальник ВТК з-ду ім. Жовтневої
революцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 1
жовтня 1937 року засу.джений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕЙМХЕ Андрiй Андрiйович, 1904 р. народження, с. Кальчинiвка Люксембурзького р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у с-щi Валянiвське Ровенькiвської
мiськради,
вантажник
щебеневого
кар'єру.
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 9 березня 1939 року засуджений до 4 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РЕЙС Микола (Никодим) Якович, 1878 р.
народження, к. Ландау Лiбкнехтiвського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.
Свердловську, возiй-приватник. Арештований 14
листопада 1934 року за звинуваченням у шпигунствi. 10 грудня 1934 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РЕЙСТРОВИЙ Василь Захарович, 1920 р.
народження, с. Стеблiв Корсунського р-ну Київської обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м.
Красний Луч, апаратник Петровського з-ду № 59.
Луганським обласним судом 24 червня 1941 року
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
РЕЙФЕН (РАЙФОНД) Франц Iванович,
1893 р. народження, Литва, литовець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, крiпильник шахти
iм. Iллiча. Особливою нарадою при НКВС СРСР 9
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕЙХЕЛЬД (РАЙХЕРТ) Фрiдрiх Карлович, 1903 р. народження, с. Новороманiвка Новоград-Волинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, помiчник
машинiста Луганського холодильника. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РЕЙХЕНБЕРГ Олександр Олександрович,
1890 р. народження, м. Харкiв, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, бухгалтер
розрахункового вiддiлу шахти № 14-17. Вiйськовим

трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 15 липня
1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РЕЙХЕРТ Олександр Георгiйович, 1892 р.
народження, х. Кремiнський, Фроловський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта н/середня. Проживав у м. Алчевську, бухгалтер
"Ворошиловськбуду". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕЙХЕРТ Сидiр Iванович, 1906 р. народження, с. Переможне Лутугинського р-ну, нiмець,
освiта початкова. Проживав у смт Штерiвка Краснолуцької мiськради, ремонтний робiтник зал.ст.
Штерiвка. Арештований 24 червня 1941 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 серпня
1941 року справу припинено за недоведенiстю
складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РЕЙХЕРТ Якiв Вiльгельмович, 1881 р. народження, к. Грiнталь Старокаранського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Зеленопiлля Свердловської мiськради, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 11 липня 1932 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕКЕЛЬ Карл Лаврентiйович, 1896 р. народження, с. Мацькiвцi Проскурiвського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Полушкине Троїцького р-ну, тесляр к-пу "Хвиля
революцiї". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕКИЯН (РИКИЯН, РАКИЯН) Данило Васильович, 1883 р. народження, м. Кiровськ, українець, освiта початкова. Проживав у Кiровську, конюх Голубiвського рудника. Арештований 30 вересня 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. 10 сiчня 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
РЕКИЯН (РЕКИЯНОВ) Єгор Якович, 1895
р. народження, с. Хороше Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Хорошому, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Арештований 10 березня 1931 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 28 червня 1931 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення. 25-30
листопада 1944 року Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994
i 1992 роках.
РЕКИЯН Пелагiя Федотiвна, 1903 р. народження, с. Хороше Слов'яносербського р-ну, українка, неписьменна. Проживала в м. Брянка, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 25-30 листопада 1944 року засуджена
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992
роцi.
РЕКИЯН Якiв Єгорович, 1927 р. народження, с. Хороше Слов'яносербського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Брянка, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 25-30 листопада 1944 року засуджений до 8
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РЕКС Вiльгельм Августович, 1902 р. народження, с. Тартачок Мархлевського р-ну Київської
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обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Вiвчарове Троїцького р-ну, селянин-одноосiбник. Донецьким обласним судом 4 березня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
РЕКУС Iван Єгорович, 1876 р. народження,
кол.с. Черкаське Євсузької сiльради Бiловодського
р-ну, українець, неписьменний. Проживав за
мiсцем народження, пенсiонер. Арештований 24
квiтня 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 за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РЕКШИНСЬКИЙ Борис Михайлович, 1901
р. народження, м. Семенов Семеновського р-ну
Горьковської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта середня. Проживав у с. Мiстки Сватiвського
р-ну, технiк-будiвельник райвиконкому. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 20 серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
РЕМБИЦЬКИЙ (РЕМБЕЦЬКИЙ) Лук'ян
Петрович, 1909 р. народження, с. Пиковець Козятинського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, техпрацiвник
мiськради. Арештований 27 квiтня 1938 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 червня
1939 року виправданий Луганським обласним судом. Реабiлiтований у 1939 роцi.
РЕМЕЗ Iван Омелянович, 1912 р. народження, м. Гiрське Первомайської мiськради, українець,
освiта початкова. Проживав у Гiрському, моторист
шахти "Тошкiвка". Арештований 15 лютого 1943
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким
окупантам. 2 серпня 1943 року справу припинено за
смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1943 роцi.
РЕМЕЛЬ Андрiй Пилипович, 1891 р. народження, с. Новокраснiвка Володарського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
с. Верхньотузлове Свердловської мiськради, колгоспник к-пу iм. Кiрова. Спецколегiєю Донецького
обласного суду 2 липня 1936 року засуджений до 7
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕМЕННИЙ Йосип Карпович, 1893 р. народження, с. Помийник Буцького р-ну Київської обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, ревiзор вантажної служби зал.ст. Попасна.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 грудня 1937
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
РЕМИЗОВА Ганна Єгорiвна, 1921 р. народження, м. Гiрське Первомайської мiськради, українка, освiта середня. Проживала в Гiрському, вчителька школи № 12. Арештована 19 лютого 1943 року
за звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими
окупантами. 29 листопада 1943 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтована
у 1994 роцi.
РЕМИШЕВСЬКИЙ Нестор Андрiйович,
1865 р. народження, с. Дмитрiвка Марiупольського
р-ну Донецької обл., українець, неписьменний.
Проживав у с. Круглик Лутугинського р-ну, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 12 травня 1942 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.

РЕМС Ольга Федорiвна, 1900 р. народження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, українка,
освiта вища. На час арешту член ВКП(б). Проживала в м. Попасна, головний лiкар амбулаторiї вагоноремонтного з-ду. Арештована 23 грудня 1937 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 7 грудня 1938 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
РЕНГВЕЛЬСЬКИЙ Iван Антонович, 1907
р. народження, с. Олександрiвка Пулинського р-ну
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
с. Первомайськ Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу
"Iскра". Особливою нарадою при НКВС СРСР 12
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕНГЕЛЬСЬКИЙ
(РЕНГВЕЛЬСЬКИЙ)
Домiнiк Антонович, 1901 р. народження, с. Олександрiвка Пулинського р-ну Київської обл., поляк,
освiта початкова. Проживав у с. Первомайськ Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу "Iскра". Особливою
нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕНЕМАН Адольф Фердiнандович, 1886 р.
народження, с. Тартачок Мархлевського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Вiвчарове Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм.
Яковлєва. Донецьким обласним судом 3-4 березня
1937 року засуджений до розстрiлу. 11 квiтня 1937
року Верховним судом УРСР розстрiл замiнено 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РЕНЕМАН Рейнгольд Адольфович, 1913 р.
народження, с. Тартачок Мархлевського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Вiвчарове Троїцького р-ну, тракторист к-пу "20
рокiв Жовтня". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕНЕР Йосип Iванович, 1899 р. народження, х. Вiльний, Очакiвський р-н Одеської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Софiївський Краснолуцької мiськради, робiтник шахти №
21. Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РЕНЖИГЛО Влас Васильович, 1881 р. народження, х. Крюково, Матвєєво-Курганський р-н
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, не
працював. Постановою Судової "трiйки" при Колегії ДПУ УРСР вiд 14 лютого 1934 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕНЖИГЛО Яким Андрiйович, 1901 р. народження, х. Крюково, Матвеєво-Курганський р-н
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта середня. Проживав у м. Красний Луч, бухгалтер гiрничорятувальної частини. Арештований 15
березня 1934 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 травня 1934 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.
РЕНЖИГЛОВ Григорiй Тимофiйович, 1900
р. народження, х. Крюково, Матвєєво-Курганський
р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi,
службовець Бокiвського рудоуправлiння. Арешто-
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ваний 24 грудня 1933 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 3 лютого 1934 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РЕНКЕ Отто Оттович, 1895 р. народження,
м. Кронштадт, Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта
початкова. Проживав у м. Стахановi, машинiст
пiдйому шахти № 36. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. 27 лютого 1940 року справу
припинено, з ув'язнення звiльнений. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
РЕНФЕЛЬД Вiльгельм Генрiхович, 1914 р.
народження, Австрiя, австрiєць, освiта початкова.
Проживав у м. Стахановi, помiчник кухаря
мiськлiкарнi. Луганським обласним судом 20 серпня 1941 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
РЕНЦ Еммануїл Фрiдрiхович, 1911 р. народження, с. Рогiвка Пулинського р-ну Київської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Сиротине
Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. Будьонного.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РЕНЦ Iван Готфрiдович, 1895 р. народження, х. Рудкiвський, Житомирський р-н Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Тимонове Троїцького р-ну, слюсар Тимонiвської МТС.
Донецьким обласним судом 17-19 квiтня 1937 року
засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РЕНЦ Йосиф Густавович, 1902 р. народження, к. Видiвка Пулинського р-ну Київської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Сватове,
комiрник к-пу "Перемога". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 30 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕНЦ Рейнгольд Андрiйович, 1896 р. народження, Пулинський р-н Київської обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у с. Курячiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Бiльшовик". Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 грудня 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
РЕНЧ (РЕНШ) Макс Максович, 1914 р. народження, Голландiя, нiмець, освіта середня. Проживав у м. Брянка, бурильник шахти № 12. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 11
сiчня 1941 року висланий за межi СРСР. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РЕПЕДI Георгiй Карпович, 1908 р. народження, Румунiя, молдаванин, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, тесляр, працював на
рiзних об'єктах. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Донецької обл. 29 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РЕПЕЦЬКИЙ Михайло Iванович, 1902 р.
народження, с. Фельштин Городоцького р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Верхня Дуванка Сватiвського р-ну, городник кпу "Червона зiрка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 серпня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.

РЕПНЕВСЬКИЙ Альфонс Карлович, 1914
р. народження, с. Петрикiвцi Волочиського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у м. Новодружеську Лисичанської мiськради, робiтник шахти "Томашiвська". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
РЕПНЕВСЬКИЙ Iван Карлович, 1908 р. народження, с. Зелена Волочиського р-ну Вiнницької
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Курячiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. Молотова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕПНЕВСЬКИЙ Карл Францович, 1888 р.
народження, с. Петрикiвцi Волочиського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у м. Лисичанську, тесляр шахти "Томашiвська".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 2 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕПРИНЦЕВА Надiя Василiвна, 1908 р. народження, Польща, полька, освiта початкова. Проживала в м. Старобiльську, домогосподарка. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1989
роцi.
РЕТИВОВ Арсентiй Федорович, 1872 р. народження, смт Станично-Луганське, росiянин, неписьменний. Проживав у Станично-Луганському,
столяр к-пу "Москва-Донбас". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕТИВОВ Афанасiй Олександрович, 1890
р. народження, смт Станично-Луганське, росiянин,
освiта початкова. Проживав у с. Нижнiй Мiнченок
Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу "Красний Луч". Луганським обласним судом 23 квiтня
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1996 роцi.
РЕТИВОВ Дмитро Федорович, 1887 р. народження, с. Нижнiй Мiнченок Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську,
техпрацiвник
мiськкомунгоспу.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
РЕТИВОВ Iларiон Якович, 1892 р. народження, с. Верхня Вiльхова Станично-Луганського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Макарове Станично-Луганського р-ну, завiдуючий
промартiллю "Коопшвейвзуття". 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 1994 роцi.
РЕТИВОВ Петро Олексiйович, 1896 р. народження, Нижньочирський р-н Волгоградської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Свердловську, бондар тарної бази.
Луганським обласним судом 11 лютого 1939 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕТИВОВ Стефан Федорович, 1885 р. народження, с. Нижнiй Мiнченок Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
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Луганську, сторож мiжрайлiкарнi. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
РЕТИВОВ Тихон Харлампович, 1889 р. народження, с. Плотина Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Валуйське Станично-Луганського р-ну, секретар сiльради.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
РЕТИНСЬКИЙ Iван Максимович, 1911 р.
народження, с. Баранчик Должанського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, робiтник шахти № 4. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
РЕТИНСЬКИЙ Микола Максимович, 1908
р. народження, с. Баранчик Должанського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, робiтник шахти № 4. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 14 листопада 1937 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
РЕТИНСЬКИЙ Тимофiй Васильович, 1913
р. народження, с. Баранчик Должанського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. Проживав у смт Фащiвка Перевальського р-ну, посадчик лави шахти № 4. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕТЮНСЬКИЙ Володимир Васильович,
1924 р. народження, м. Луганськ, росiянин, освiта
н/середня. Проживав у Луганську, фотограф артiлi
"Промпобут". Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Пермської обл., Росiйська Федерацiя, 24 травня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РЕУС Микола Дмитрович, 1909 р. народження, с. Сабля Олександрiвського р-ну Ставропольського краю, Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у кол.с. Богомолiвка
Новоолександрiвської сiльради Троїцького р-ну, не
працював. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 27 лютого 1945 року засуджений до 15 р.
позбавлення волi. 10 вересня 1947 року Вiйськовою
колегiєю Верховного суду СРСР мiру покарання
знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1965 роцi.
РЕУТОВ Микола Федорович, 1910 р. народження, м. Мензелинськ, Татарська АРСР, Російська Федерація, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, обрубник чавуноливарного цеху з-ду iм. Ворошилова. Арештований 16 липня
1941 року за звинуваченням у виготовленнi листiвок контрреволюцiйного змiсту. 16 серпня 1941 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
РЕУЦЬКИЙ Петро Степанович, 1885 р. народження, ст-ця Цимлянська Цимлянського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, водовоз госпвiддiлу тресту "Свердловвугiлля". Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страче-

ний 29 вересня 1939 року. Реабiлiтований у 1959
роцi.
РЕУЦЬКИЙ (РЕВУЦЬКИЙ) Сергiй Порфирович, 1897 р. народження, Знам'янський р-н Одеської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Стахановi, робiтник "Хiмбуду". Донецьким обласним судом 16 березня 1934 року засуджений до 1
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1998 роцi.
РЕЦЛАВ Антон Федорович, 1914 р. народження, с. Любиме Свердловської мiськради,
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Новодар'ївка Ровенькiвської мiськради, тракторист радгоспу "Ровенькiвський". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РЕЦЛАВ Василь Iванович, 1911 р. народження, м. Брянка, нiмець, освiта початкова. Проживав у Брянцi, тракторист 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.
РЕЦЛАВ Микола Федорович, 1907 р. народження, с. Любиме Свердловської мiськради,
нiмець, освiта початкова. Проживав у Любимому,
тракторист радгоспу "Комiнтерн". Особливою
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 13
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
РЕЦЛАВ Семен Iванович, 1883 р. народження, Днiпропетровська обл., нiмець. Проживав у с-щi
Новоукраїнка Ровенькiвської мiськради, сторож кпу "Вперед Червоний Прапор". Арештований 6 вересня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй
дiяльностi. 19 вересня 1941 року справу припинено
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РЕЦЛАВ Федiр Iванович, 1904 р. народження, м. Брянка, нiмець, освiта початкова. Проживав у
Брянцi, колгоспник к-пу iм. Р. Люксембург. Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
РЕЦЛАУ Якiв Iванович, 1906 р. народження, м. Брянка, нiмець, освiта початкова. Проживав у
Брянцi, колгоспник к-пу iм. Р. Люксембург.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
РЕШ Анна Сергiївна, 1914 р. народження, х.
Новомосковка, Морозовський р-н Ростовської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова.
Проживала в смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну,
кухарка селищної їдальнi. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 1 липня 1944 року засуджена до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
РЕШ Єгор Михайлович, 1905 р. народження, к. 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 1969 роцi.
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РЕШ Iван Михайлович, 1887 р. народження,
х. Ясна Поляна, Тарасовський р-н Ростовської обл.,
Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова.
Проживав у смт Новодар'ївка Ровенькiвської
мiськради, асенiзатор. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 4 березня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
РЕШ Олександр Михайлович, 1891 р. народження, х. Ясна Поляна, Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Новодар'ївка Ровенькiвської мiськради, сторож водокачки зал.ст. Дар'ївка.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 березня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1962 роцi.
РЕШ Якiв Данилович, 1912 р. народження,
с. Любиме Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта
початкова. Проживав у Любимому, бригадир тракторної бригади к-пу "Морген Роте". Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
РЕШЕТИЛО Петро Харитонович, 1882 р.
народження, смт Золочiв Золочівського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав
у м. Луганську, тимчасово не працював. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 31 серпня
1932 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕШЕТИЛОВ Василь Григорович, 1875 р.
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Бiлолуцьку, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої
наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 5 травня 1933
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1993 роцi.
РЕШЕТИЛОВ Iван Володимирович, 1894 р.
народження, Польща, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, робiтник шахти № 7-8.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РЕШЕТНИКОВ Сергiй Федорович, 1917 р.
народження, м. Будьонний Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у
м. Луганську, лiкар-хiрург. Арештований 16 листопада 1944 року за звинуваченням у пособництвi
нiмецьким окупантам. 15 листопада 1945 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1946 роцi.
РЕШЕТНЯК Андрiй Федорович (Федотович), 1893 р. народження, х. Мокроєланчик, Амвосiївський р-н Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Софiївський Краснолуцької
мiськради, завгосп радгоспу "Хрустальний".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
РЕШЕТНЯК Василь Максимович, 1900 р.
народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Малоiванiвцi, завідуючий шахтою iм. Менжинського.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 26
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1956 роцi.
РЕШЕТНЯК Володимир Олександрович,
1925 р. народження, м. Артемiвськ Перевальського

р-ну, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, помiчник командира взводу 910 полку.
Вiйськовим трибуналом 243 стрiлецької дивiзiї 4
червня 1945 року засуджений до 20 р. позбавлення
волi. 16 листопада 1954 року Військовим трибуналом Київського військового округу вирок скасовано. Реабiлiтований у 1955 роцi.
РЕШЕТНЯК Гаврило Олександрович, 1908
р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Новодар'ївка Ровенькiвської мiськради, складач вагонiв
зал.ст. Дар'ївка. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 26 липня 1938 року. засуджений до 5
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕШЕТНЯК Ганна Федорiвна, 1883 р. народження, м. Старобiльськ, українка, неписьменна.
Проживала в м. Алмазна Стахановської мiськради,
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 25-30 листопада 1944 року
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована
у 1992 роцi.
РЕШЕТНЯК Григорiй Анимподистович,
1898 р. народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Новоолександрiвка Бiловодського р-ну, чорнороб держконезаводу № 64 iм. Чубаря. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РЕШЕТНЯК Дем'ян Андрiйович (Андріанович), 1885 р. народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, вальцювальник з-ду iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
РЕШЕТНЯК Iван Андрiйович, 1894 р. народження, с. Безгинове Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Безгиновому,
рахiвник-облiковець
пункту
"Заготзерно".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 серпня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РЕШЕТНЯК Iван Iванович, 1913 р. народження, с. Петрiвка Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 307 артилерiйського полку. Арештований 12
листопада 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 листопада 1942 року виправданий Вiйськовим трибуналом 169 стрiлецької дивiзiї.
Реабiлiтований у 1942 роцi.
РЕШЕТНЯК Iван Федорович, 1894 р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, без певних занять. Вiйськовим трибуналом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 23 листопада 1941
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РЕШЕТНЯК Кузьма Андрiйович, 1891 р.
народження, х. Книщинка, Куп'янський р-н Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
смт Штерiвка Краснолуцької мiськради, бригадир
пiдсобного цеху вагоноремонтного пункту зал.ст.
Штерiвка. Арештований 1 травня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї. 18 сiчня 1939 року справу припинено за
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недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
РЕШЕТНЯК Кузьма Панасович, 1891 р. народження, с. Золотарiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Золотарiвцi, возiй Лисичанського агрокомбiнату. Арештований 31 березня 1932 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 11 червня 1932 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РЕШЕТНЯК Лiдiя Євдокимiвна, 1919 р. народження, с. Золотарiвка Попаснянського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в Золотарiвцi, колгоспниця к-пу iм. Жовтневої революцiї.
Вiйськовим трибуналом 12 армiї 9 лютого 1942 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
РЕШЕТНЯК Максим Юхимович, 1900 р.
народження, с. Курячiвка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 2 батальйону 7 автобригади. Вiйськовим
трибуналом Ростовського гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 2 червня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
РЕШЕТНЯК (РЕШЕТНИКОВА, БЕЛЯЄВА) Марiя Григорiвна, 1922 р. народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, українка, освiта н/середня.
Проживала в Євсузi, колгоспниця к-пу iм. Кiрова.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 5 вересня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
РЕШЕТНЯК Михайло Гнатович, 1908 р.
народження, с. Чмирiвка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, завiдуючий буфетом Малокостянтинiвського
сiльпо. Арештований 13 лютого 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у
справi немає. Реабiлiтований у 1961 роцi.
РЕШЕТНЯК Олександр Павлович, 1902 р.
народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, завiдуючий адмiнгоспвiддiлом тресту "Серговугiлля". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9
серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
РЕШЕТНЯК Павло Панасович, 1888 р. народження, кол.х. Богданiвка Золотарiвської сiльради Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 16 серпня 1929
року висланий на 3 р. за межi України. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1995 i 1994 роках.
РЕШЕТНЯК Петро Сергiйович, 1908 р. народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Вовчоярiвцi, робiтник Секменiвського крейдяного кар'єру. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабілiтований
у 1958 роцi.
РЕШЕТНЯК Семен Iванович, 1882 р. народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Вовчоярiвцi, колiйний майстер Лисичанського з-ду "Дон-

сода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
РЕШЕТНЯК Трохим Прокопiйович, 1898 р.
народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну,
українець, неписьменний. Вiйськовослужбовець,
рядовий 838 автобатальйону. Вiйськовим трибуналом 8 армiї 21 сiчня 1945 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РЕШЕТНЯК Трохим Якович, 1896 р. народження, с. Барабашiвка, Полтавська обл., українець,
освiта початкова. Проживав у с. Полтавське Троїцького р-ну, голова к-пу "III Iнтернацiонал". Арештований 10 вересня 1945 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 24 квiтня 1946 року виправданий Луганським обласним судом. Реабiлiтований у 1946 роцi.
РЕШЕТНЯК Федiр Андрiйович, 1915 р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну,
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець,
командир вiддiлення 119 полку. Вiйськовим трибуналом 43 стрiлецької дивiзiї 13 листопада 1942 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
РЕШЕТНЯК Федiр Павлович, 1890 р. народження, с. Первомайськ Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Первомайську,
колгоспник к-пу "Гiгант". Луганським обласним судом 19 сiчня 1948 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РЕШЕТНЯК Юхим Андрiйович, 1893 р. народження, с. Безгинове Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Безгиновому, конюх к-пу iм. Литвинова. Донецьким обласним судом 17 лютого 1938 року засуджений до 6 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РЕШЕТНЯКОВ Пилип Петрович, 1857 р.
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського
р-ну, українець, неписьменний. Проживав у м. Ровеньки, сторож складу "Штербуду". Арештований
24 травня 1927 року за звинуваченням у здiйсненнi
диверсiї. 15-16 жовтня 1927 року справу припинено
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1927 роцi.
РЕШЕТНЯКОВА Меланiя Сергiївна, 1908
р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в с. Калинiвка Ровенькiвської мiськради, колгоспниця к-пу
"Пролетар". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 9 жовтня 1945 року засуджена до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
РЕШЕТОВ Iван Тихонович, 1885 р. народження, с. Нова Ольшанка Нижньодєвицького р-ну
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник м'ясокомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕШЕТОВ Iлля Карпович, 1903 р. народження, с. Труново Краснозоренського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у залiзничній будці 143-го
кiлометра залiзничного перегону Родакове-Лиха,
бригадир колiї. Луганським обласним судом 12 лютого 1946 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
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РЕШЕТОВ Роман Григорович, 1903 р. народження, с. Россош, Орловська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Стахановi, вибiйник шахти iм. Iллiча. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Страчений 23 вересня
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕШКЕ (РЕШКО) Вiльгельм Михайлович,
1885 р. народження, Польща, нiмець. Проживав у
смт Бiрюкове Свердловської мiськради, колгоспник
к-пу iм. Кагановича. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЕШКЕ Едуард Михайлович, 1905 р. народження, к. Мар'янiвка Острозького р-ну Рiвненської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт
Бiрюкове Свердловської мiськради, колгоспник кпу iм. Будьонного. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 9 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РЄЗАНКОВ Дмитро Васильович, 1904 р. народження, Троїцький р-н, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, вибiйник шахти
iм. Сталiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР
15 квiтня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
РЄЗИНКIН Михайло Гнатович, 1919 р. народження, с. Сухово Уразовського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, машинiст електровоза шахти № 10. Арештований 1 липня 1938 року за звинуваченням у шкiдництвi. 28 грудня 1938
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
РЄЗНИК (РЄЗНИКОВ) Iван Порфирович,
1899 р. народження, с. Покровське Троїцького р-ну,
росiянин, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у Покровському, голова к-пу iм.
Крупської. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РЄЗНИК Лев Йосифович, 1902 р. народження, м. Василькiв Київської обл., єврей, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, начальник
вiддiлення облуправлiння мiлiцiї. Арештований 27
вересня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 листопада 1938 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РЄЗНИКОВ Петро Федорович, 1912 р. народження, м. Рубiжне, росiянин, освiта початкова.
Червонофлотець. Вiйськовим трибуналом Балтiйського флоту 19 квiтня 1938 року засуджений до 6 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
РЄЗНИКОВ Семен Якович, 1912 р. народження, м. Стаханов, росiянин, освiта середня. Проживав у Стахановi, начальник вiддiлу механiзацiї
"Луганськоблшляхтресту". Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС по охоронi тилу Пiвденного фронту
26 листопада 1941 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 28 грудня 1941 року. Реабiлiтований у
1990 роцi.
РЄЗНИКОВ Федот Петрович, 1906 р. народження, кол.с. Водяне Краснорiченської селищної

Ради Кремiнського р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 58 окремого батальйону вiйськ НКВС. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Челябiнської обл., Росiйська Федерацiя, 23 червня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РЄЗЦОВА Євдокія Iванiвна, 1916 р. народження, с. Богданiвка Горшеченського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, без певних занять. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу Донського фронту 17 жовтня 1942 року
засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1992 роцi.
РЖЕВСЬКИЙ Мефодiй Iванович, 1899 р.
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Проживав у Бiловодську, возій з-ду iм. Орджонiкiдзе. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
20 серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЖЕВСЬКИЙ Олексiй Федорович, 1875 р.
народження, с. Олександрiвка Россошанського р-ну
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, оглядач вагонiв транспортного цеху з-ду iм. Жовтневої
революцiї. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 19 жовтня 1936 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЖЕВСЬКИЙ Семен Михайлович, 1873 р.
народження, смт Бiловодськ, українець, неписьменний. Проживав у Бiловодську, колгоспник к-пу iм.
Ленiна. Арештований 6 травня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 вересня 1933
року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1933 роцi.
РЖЕВСЬКИЙ Сергiй Павлович, 1913 р. народження, с. Мамонiвка Верховського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської
мiськради, робiтник доменного цеху з-ду "Сталь".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЖЕПЕЦЬКИЙ Йосип Петрович, 1903 р.
народження, с. Великий Чернятин Калинiвського рну Вiнницької обл., поляк, освiта середня. Проживав у м. Алчевську, старший економiст планового
вiддiлу з-ду iм. Косiора. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЖИГА Сильвестр Сильвестрович, 1890 р.
народження, Чехословаччина, чех, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, директор комерцiйної
групи тресту "Доннархарч". Репресований двiчi.
Арештований 15 лютого 1933 року за звинуваченням у шпигунствi. 4 червня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. 20 вересня 1938 року "трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. засуджений до розстрiлу. Страчений 9 жовтня 1938 року. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1999 i 1989 роках.
РИБА Мартин Миколайович, 1904 р. народження, с. Богуславка, Кам'янець-Подiльська обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, швець шевської майстернi. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 25 жовтня 1941
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року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РИБАЛКА Дмитро Корнiйович, 1885 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
Проживав у Луганську, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегії ДПУ УРСР 27 квiтня
1931 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РИБАЛКА Iван Iллiч, 1906 р. народження, с.
Новолюбiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав на х. Ялань, Тарасовський р-н
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, вантажник
кар'єру 122-го кiлометра. Особливою нарадою при
Колегiї ДПУ УРСР 20 березня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
РИБАЛКА Iван Миронович, 1903 р. народження, с. Михайлiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1035 стрілецького полку 280 стрілецької дивізії. Вiйськовим трибуналом 48 армiї 18 жовтня
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1984 роцi.
РИБАЛКА Леонтiй Данилович, 1884 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну,
українець. Проживав у м. Луганську, швець шевської майстернi № 6. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 серпня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РИБАЛКА Микола Iванович, 1927 р. народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець,
старший матрос вiйськової частини 36091. Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту 15 квiтня 1950
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
РИБАЛКА Михайло Михайлович, 1899 р.
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Сватове,
бригадир 7-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Арештований 21 березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам.
28 квiтня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РИБАЛКА Петро Iванович, 1895 р. народження, смт Лозно-Олександрiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Лозно-Олександрiвцi, 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.
РИБАЛКА Федiр Степанович, 1886 р. народження, м. Ровеньки, українець, неписьменний.
Проживав у смт Ленiнське Свердловської мiськради, робiтник шахти iм. Чубаря. 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.
РИБАЛКО Арсентiй Iванович, 1911 р. народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Малоолек-

сандрiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 28 квiтня
1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РИБАЛКО Давид Гаврилович, 1897 р. народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегії ДПУ УРСР вiд 26 квiтня 1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у. 1989
роцi.
РИБАЛКО Iван Кiндратович, 1895 р. народження, с. Титарiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка,
крiпильник шахти № 11 "Брянка". "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960
роцi.
РИБАЛКО Iван Якович, 1879 р. народження, с. Суворове Олександрiвського р-ну Донецької
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Лутугине, мiрошник млина радгоспу "Челюскінець". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РИБАЛКО Йосип Михайлович, 1915 р. народження, с. Пiвнiвка Мiловського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у смт Мiлове, охоронник нафтобази. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 30 жовтня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РИБАЛКО Костянтин Григорович, 1887 р.
народження, с. Картушине Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, пекар мiської пекарнi. Постановою Вiйськового трибуналу 12 армiї вiд 8 листопада 1941 року визнаний соцiально небезпечним елементом i висланий за межi України. Реабiлiтований у 1982 роцi.
РИБАЛКО Ксенiя Пимонiвна, 1887 р. народження, м. Луганськ, українка, освiта початкова.
Проживала в Луганську, 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 1991 роцi.
РИБАЛКО Микола Федорович, 1895 р. народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у с. Малоолександрiвка
Троїцького р-ну, селянин-одноосiбник. Особливою
нарадою при Колегії ДПУ УРСР 26 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РИБАЛКО Михайло Iллiч, 1905 р. народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Краснорiченському, помiчник бригадира к-пу "Смiливий
орач". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 4 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1965
роцi.
РИБАЛКО (РИБАЛКА) Орест Данилович,
1878 (1880) р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в Олексіївці, селянин-одноосібник Репресований двічі. Постановою Особливої наради при Ко-
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легії ДПУ УРСР від 22 квітня 1930 року висланий
на 3 р. за межі України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований відповідно у
1992 і 1989 роках.
РИБАЛКО Петро Iванович, 1885 р.
народження, смт Маркiвка, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, тесляр м’ясокомбінату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РИБАЛКО Петро Олексiйович, 1915 р. народження, с. Сохачi Коропського р-ну Чернiгiвської обл., українець, неписьменний. Проживав у смт
Бiле Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний Жовтень". Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 11 березня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1993 роцi.
РИБАЛКО Петро Омелянович, 1915 р. народження, с. Тецьке Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, старшина 33 полку 14 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим
трибуналом 5 танкової армiї 22 листопада 1942 року засуджений до розстрiлу заочно. Військовою колегією Верховного суду СРСР 26 січня 1943 року
справу припинено за недоведеністю. Реабiлiтований у 1943 роцi.
РИБАЛКО Пилип Олексiйович, 1894 р. народження, м. Кiровськ, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Брянка, майстер шахти № 12 "Брянка". Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
РИБАЛКО Сергiй Михайлович, 1915 р. народження, с. Зорикiвка Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Зорикiвцi, селянин-одноосiбник. Постанови на арешт у справi немає. 15 вересня 1931 року з-пiд варти звiльнений
пiд пiдписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1997
роцi.
РИБАЛКО Степан Лаврентiйович, 1925 р.
народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, українець, освiта н/середня. Проживав у Новочервоному, колгоспник к-пу iм. Калiнiна. Арештований 20
лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi
нiмецьким окупантам. 28 листопада 1943 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РИБАЛКО Харитон Степанович (Стефанович), 1904 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, українець, неписьменний. Без певного
мiсця проживання i роботи. Луганським обласним
судом 25 квiтня 1950 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 7 грудня 1954 року Верховним судом УРСР міру покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РИБАЛЬЧЕНКО Андрiй Єгорович, 1900 р.
народження, с. Знаменка Уразовського р-ну Бєлгородської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, голова к-пу "Червоний плуг". Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 24 сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу. Страчений 11 лютого
1933 року. Реабiлiтований у 1964 роцi.

РИБАЛЬЧЕНКО Дмитро Iванович, 1881 р.
народження, с. Мiллерово Матвєєво-Курганського
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки,
кучер райзаготконтори. Судовою "трiйкою" при
Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.
РИБАЛЬЧЕНКО Дмитро Михайлович,
1885 р. народження, с. Кам'янка Лутугинського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою
при Колегії ДПУ УРСР 13 сiчня 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
РИБАЛЬЧЕНКО Дмитро Родiонович, 1888
р. народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник шахти iм. Войкова. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.
РИБАЛЬЧЕНКО Євграф Пігасiйович, 1910
р. народження, с. Гончарiвка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, вантажник з-ду "Пролетар". "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Страчений 26 вересня
1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.
РИБАЛЬЧЕНКО Iван Михайлович, 1874 р.
народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського рну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Розкiшне Лутугинського р-ну. Постановою Особливої
наради при Колегiї ДПУ УРСР від 3 листопада 1932
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
РИБАЛЬЧЕНКО Iван Олексiйович, 1908 р.
народження, с. Гончарiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Куп'янську
Харкiвської обл., не працював. Постановою Колегiї
ДПУ УРСР від 8 липня 1932 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РИБАЛЬЧЕНКО Iван Тихонович, 1892 р.
народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав у с. Змiївка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу "Маяк". Вiйськовим трибуналом 35 району авiацiйного базування 26 лютого 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РИБАЛЬЧЕНКО Марiя Гаврилiвна, 1885
(1888) р. народження, с. Коломийчиха Сватiвського
р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в Коломийчисi, колгоспниця к-пу "Маяк". Арештована
17 серпня 1943 року за звинуваченням у зрадницьких дiях. 6 жовтня 1943 року справу припинено за
смертю пiдслiдної. Реабiлiтована у 1994 роцi.
РИБАЛЬЧЕНКО Олександр Миколайович,
1912 р. народження, с. Гончарiвка Сватiвського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, молотобоєць шахти iм. Титова.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 жовтня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1963 роцi.
РИБАЛЬЧЕНКО Олексiй Павлович, 1888
р. народження, с. Гончарiвка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Кармазинiвка Сватiвського р-ну, селянин-одноосiбник.
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ
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УРСР від 8 сiчня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РИБАЛЬЧЕНКО Пантелiй Мусiйович, 1914
р. народження, с. Кам'янка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Енгельсове Краснодонської мiськради, бурильник шахти iм. Енгельса. Арештований 24 червня 1938 року
за звинуваченням у шкiдництвi. 21 грудня 1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
РИБАЛЬЧЕНКО Пантелiй Семенович,
1910 р. народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Нижнiй Дуванцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Арештований 25 квiтня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 серпня
1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1989 роках.
РИБАЛЬЧЕНКО Федiр Олександрович,
1891 р. народження, кол.с. Шаповалiвка Новочервоненської сiльради Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 17 квiтня 1931 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
РИБАЛЬЧЕНКО Хома Андрiйович, 1894 р.
народження, с. Гончарiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, садiвник "Склобуду". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
РИБАС Iван Григорович, 1886 р. народження, с. Савинцi Балаклiйського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Гiрське Первомайської мiськради, тесляр Гiрсько-Iванiвського рудника. Арештований 3 березня 1933
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13
квiтня 1933 року справу припинено за недостатнiстю даних для притягнення до суду, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РИБАЧОК Калiстрат Григорович, 1883 р.
народження, с. Корабельне Лiсництво Житомирського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Наугольне Сватiвського р-ну,
колгоспник к-пу "Пролетар". Особливою нарадою
при НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РИБИНЕЦЬ Никифор Микитович, 1903 р.
народження, с. Бутове Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 814 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 236 стрiлецької дивiзiї 7 грудня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1997 роцi.
РИБИНСЬКИЙ Антон Степанович (Станіславович) , 1895 р. народження, Польща, бiлорус,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду iм. Жовтневої революцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1959 роцi.

РИБИЦЬКИЙ Антон Петрович, 1905 р. народження, с. Берездiв, Вiнницька обл., поляк, освiта
початкова. Проживав у с. Картушине Антрацитiвського р-ну, облiковець к-пу "Червона хвиля". Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1959 роцi.
РИБИЦЬКИЙ Болеслав Францович, 1901 р.
народження, с. Берездiв, Вiнницька обл., поляк,
освiта початкова. Проживав у с. Картушине Антрацитiвського р-ну, тесляр шахти № 33-37. Комісією
НКВС і Прокуратури СРСР 19 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960
роцi.
РИБИЦЬКИЙ Вiктор Владиславович (Володимирович), 1908 р. народження, м. Курськ, Росiйська Федерацiя, поляк, освiта середня. Проживав
у м. Рубiжне, таксувальник шахти "Томашiвська".
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 19 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у
1957 роцi.
РИБИЦЬКИЙ Михайло Федорович, 1893 р.
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi,
селянин-одноосiбник. Арештований 27 грудня 1932
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19
лютого 1933 року з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РИБИЦЬКИЙ Олександр Михайлович,
1910 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Софiївський Краснолуцької мiськради, робiтник
шахти № 10. Арештований 1 сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 лютого
1933 року з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
РИБIН Василь Iванович, 1901 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова. Проживав у Кремiннiй, голова к-пу "13 рокiв Жовтня".
Арештований 29 березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 8 лютого
1944 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РИБIН Василь Фролович, 1913 р. народження, с. Євланово Должанського р-ну Курської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Рубiжне, студент Рубiжанського хiмiко-технологiчного iнституту. Донецьким обласним судом 23 серпня 1937 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РИБIН Григорiй Семенович, 1916 р. народження, м. Ровеньки, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Свердловську, робiтник шахти iм.
Володарського. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 5 листопада 1943 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
РИБIН Денис Йосипович, 1897 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова. Проживав у Кремiннiй, столяр "Трансводбуду".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
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РИБIН Федiр Йосипович, 1903 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова. Проживав у Кремiннiй, вантажник пiщаного кар'єру.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1962 роцi.
РИБIНА Надiя Iванiвна, 1919 р. народження, с. Селiхово Долгоруковського р-ну Орловської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта середня.
Проживала в м. Первомайську, не працювала. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 липня 1944
року засуджена до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
РИБКА Микола Тарасович, 1881 р. народження, с. Вiконосово Куйбишевського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, техпрацiвник райспоживспiлки. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РИБКIН Георгiй Олексiйович, 1895 р. народження, с. Iванушенське Перелазовського р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта середня. Проживав у с. Медвежанка Свердловської мiськради, директор сiльської школи. Арештований 13 березня 1943 року за звинуваченням у
пособництвi нiмецьким окупантам. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни. 22 липня
1943 року справу припинено за смертю пiдслiдного.
Реабiлiтований у 1995 роцi.
РИБКО Iван Антонович, 1912 р. народження, с. Вiльнi Хутори Верхньоднiпровського р-ну
Днiпропетровської обл., українець, освiта середня.
Проживав у м. Старобiльську, технiк тягового господарства зал.ст. Старобiльськ. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956
роцi.
РИБЧИНСЬКИЙ Iван Домiнiкович, 1901 р.
народження, с. Бабичiвка Пулинського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Чепигiвка Сватiвського р-ну, робiтник свинорадгоспу
№ 10. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1971 роцi.
РИБ’ЯНЕЦЬ Стефан Павлович, 1894 р. народження, с. Риб'янцеве Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Риб'янцевому, писар сiльуправи. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Донецької обл. 28 квiтня 1943 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РИБ'ЯНЦЕВ Антон Карпович, 1900 р. народження, с. Донцiвка Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
швець адмiнгоспчастини 172 стрiлецької дивiзiї.
Арештований 1 червня 1943 року за звинуваченням
у пособництвi нiмецьким окупантам. 3 серпня 1943
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1943 роцi.
РИБ'ЯНЦЕВ Василь Якович, 1881 р. народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у Нещеретовому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої
наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 3 квiтня 1930 ро-

ку висланий за межi України. Реабiлiтований у 1993
роцi.
РИГУЛА Iван Людвiгович, 1899 р. народження, с. Вiйтiвцi Волочиського р-ну Вiнницької
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Бондарiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. ХУП
партз'їзду. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РИДЧЕНКО Андрiй Миколайович, 1874 р.
народження, с. Писарiвка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Писарiвцi,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 березня 1930 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1993
роцi.
РИЖАНСЬКИЙ Федiр Миколайович, 1903
р. народження, с. Туманська Папiрня Добрянського
р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта середня.
Проживав у с. Пархоменко Краснодонського р-ну,
голова к-пу iм. Ворошилова. Луганським обласним
судом 8 квiтня 1949 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РИЖЕНКО Василь Iванович, 1911 р. народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, наваловiдбiйник шахти № 77. Вiйськовим
трибуналом 18 армiї 10 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 25 грудня 1941
року. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РИЖЕНКО Олександр Полiкарпович, 1899
р. народження, м. Луганськ, українець, освіта початкова. Проживав у Луганську, робiтник з-ду iм. Жовтневої революцiї. Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР по Донецькiй обл. 27 сiчня 1931 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РИЖЕНКО Федiр Антонович, 1901 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
Проживав у Луганську, слюсар з-ду гiрничого устаткування. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 29 червня 1942 року засуджений до
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РИЖИКОВ Єлисей Iванович, 1895 р. народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, без
певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 27 листопада 1937 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
РИЖИКОВ Олександр Васильович, 1904 р.
народження, с. Подмаслове Моховського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
н/середня. Проживав у м. Алчевську, слюсар тресту
"Луганськбуд". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РИЖКIН Семен Михайлович, 1902 р. народження, с. Долге Єлецького р-ну Орловської обл.,
Російська Федерація, росiянин, освiта початкова.
Проживав у с. Арапiвка Троїцького р-ну, возій шахти № 100. Арештований 20 квiтня 1943 року за звинуваченням у дезертирствi. 30 березня 1944 року
справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РИЖКОВ Антон Юхимович, 1899 р. народження, смт Новоайдар, росіянин, неписьменний.
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Проживав у Новоайдарi, колгоспник к-пу iм. Тельмана. Луганським обласним судом 5 березня 1941
року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РИЖКОВ Василь Кирилович, 1868 р. народження, с. Казацьке Валуйського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав в м. Луганську, кучер учбового господарства сiльгоспiнституту. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 18 лютого 1942
року засуджений до розстрiлу. 14 березня 1942 року Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту вирок скасовано, справу повернено на дослiдування.
У зв'язку з воєнним станом справа не розглядалася.
Реабiлiтований у 1996 роцi.
РИЖКОВ Iван Якович, 1907 р. народження,
смт Новоайдар, росiянин, освiта початкова. Проживав у Новоайдарi, електромеханiк райелектростанцiї. 6 червня 1942 року Вiйськовим трибуналом
військ НКВС по охоронi тилу вiйськової частини
1080 засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1971 роцi.
РИЖКОВ Костянтин Микитович, 1912 р.
народження, с. Вишнеольшанне Должанського р-ну
Орловської обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий
714 стрілецького полку 395 стрілецької дивізії.
Арештований 18 листопада 1941 року за звинуваченням у зраді Батьківщини. 7 грудня 1941 року
справу припинено за недостатністю матеріалів для
притягнення до суду, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1941 році.
РИЖКОВ Кузьма-Юрiй Петрович, 1913 р.
народження, с. Рижково Конишевського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
н/вища. Проживав у м. Краснодонi, шкiльний учитель. Арештований 13 червня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. В обстановцi воєнного часу справа не розглядалася, пiсля вiйни
звинувачуваного не було виявлено. Реабiлiтований
у 1995 роцi.
РИЖМАНОВ Олександр Андрiйович, 1887
р. народження, х. Дядин, Богучарський р-н Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник
кiнного двору мiськкомунгоспу. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 29 грудня 1941 року засуджений до
розстрiлу. 16 сiчня 1942 року Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту справу повернено на дослiдування. 9 липня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. розстрiл замiнено
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
РИЖОВ Петро Захарович, 1899 р. народження, Сосковський р-н Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Петровське Краснолуцької мiськради, слюсар з-ду iм. Петровського. "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Страчений 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РИКАЛОВ Прокiп Давидович, 1879 (1880)
р. народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у Новобiлiй,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 6 квітня 1933 року

висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
РИКАЛОВ Якiв Григорович, 1889 р. народження, с. Пантюхине Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Пантюхиному,
колгоспник к-пу iм. Кагановича. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 25 грудня 1944
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РИКОВ Аксентiй Костянтинович, 1894 р.
народження, с. Терни Краснолиманського р-ну Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, нарядник кондукторської
бригади зал.ст. Старобiльськ. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 29 липня 1944
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РИКОВ Андрiй Стефанович, 1897 р. народження, с. Кашкарне Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Кашкарному, селянин-одноосiбник. Арештований 25 квiтня 1931 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 серпня 1931 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РИКОВ Володимир Йосипович, 1870 р. народження, с. Куземiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Куземiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 27 листопада 1932
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19
грудня 1932 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину. Реабiлiтований у 1932 роцi.
РИКОВ Денис Iванович, 1907 р. народження, с. Жовтневе Троїцького р-ну, росiянин, освiта
початкова. Проживав у Жовтневому, бригадир к-пу
iм. Кагановича. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 30 жовтня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
РИКОВ Петро Матвiйович, 1899 р. народженн
я, с. Аношкине Троїцького р-ну, росiянин, освiта
початкова. Проживав в Аношкиному, 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.
РИКОВА Ганна Василiвна, 1901 р. народження, с. Новострiльцiвка Мiловського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала у Новострiльцiвцi, робiтниця конезаводу № 60. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 19
сiчня 1944 року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за межi
України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
РИКОВКIН Кузьма Романович, 1914 р. народження, с. Поляни Рязанського р-ну Московської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, слюсар шахти № 12.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 19
квітня 1941 року Особливою нарадою при НКВС
СРСР вирок скасовано, справу припинено за відсут-
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ністю складу злочину, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1941 році.
РИКОВСЬКИЙ Дмитро Федорович, 1894 р.
народження, смт Бiла Калитва Білокалитвинського
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi,
робiтник шахти № 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РИКОВСЬКИЙ Йосип Улянович, 1894 р.
народження, х. Нiфонтов, Морозовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Краснодонi, конюх хлiбозаводу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РИКСА Павло Олександрович, 1899 р. народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новомикiльському, слюсар цеху № 24 Рубiжанського хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 24
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
РИКУНИЧ Дмитро Леонтiйович, 1905 р. народження, с. Носiвка, Чернiгiвська обл., українець,
освiта середня. Проживав у смт Слов'яносербськ, не
працював. Арештований 28 березня 1943 року за
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 25 травня 1943
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
РИКУНОВ Петро Васильович, 1894 р. народження, м. Яхрома Дмитровського р-ну Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Лисичанську, землемiр райкомунгоспу. Донецьким обласним судом 27 вересня
1936 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РИЛКО Станiслав Юзефович, 1918 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, вагонник шахти № 22-53. Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 травня 1941
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
РИЛОВ Козьма Омелянович, 1877 р. народження, с. Крем’яне Коренєвського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, машинiст компресора
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.
РИЛЬСЬКИЙ Петро Олексiйович, 1876 р.
народження, с. Макартетине Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Макартетиному, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 31 сiчня
1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РИМАРЕВ Петро Якович, 1906 р. народження, с. Коренєво Коренєвського р-ну Курської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Алчевську, робiтник з-ду iм. Ворошилова. Вiйськовим трибуналом Луганського гарн-

iзону 14 сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
РИНКЕВИЧ Антон Андрiйович, 1895 р. народження, Литва, литовець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, десятник шахти № 4. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року
засуджений до розстрілу. Реабiлiтований у 1958
роцi.
РИНКЕВИЧ (РЕНКЕВИЧ) Микола Купрiянович, 1904 р. народження, м. Кремiнна, українець,
освiта початкова. Проживав у смт Борiвське Попаснянського р-ну, лiсник Петрiвського лiсництва. Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 21 лютого 1932 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. 25 лютого 1938 року арештований за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4
сiчня 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1994 роках.
РИНКЕВИЧ Петро Петрович, 1914 р. народження, с. Ступки Зiнькiвського р-ну Полтавської
обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Луганську, не працював. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 8 березня 1944 року засуджений до 20 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
РИПАЛО Кiндрат Юхимович, 1896 р. народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у смт Станично-Луганське, тесляр зал.ст. Кiндрашiвська. Лiнiйним судом
Московсько-Донецької залiзницi 8 жовтня 1940 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РИПАЛО Юхим Iванович, 1864 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.
РИСЕНКО Олександр Iванович, 1913 р. народження, с. Красний Деркул Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, iнкасатор мiського вiддiлення Держбанку. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Iркутської обл., Росiйська Федерацiя, 13 лютого 1942 року
засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РИСЕНКО Олександра Матвiївна, 1924 р.
народження, с. Макарово Новохоперського р-ну
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українка,
освiта середня. Проживала в м. Луганську, студентка Луганського педагогiчного iнституту. Арештована 7 лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 12 липня 1943 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
РИСКIНА Адель Якiвна, 1898 р. народження, с. Березiвка Пулинського р-ну Київської обл.,
нiмкеня, освiта початкова. Проживала у с. Гончарiвка Сватiвського р-ну, колгоспниця к-пу "Червона
зiрка". Особливою нарадою при НКВС СРСР 21
квiтня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
РИСУЄВ Володимир Васильович, 1894 р.
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня.
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Проживав у Луганську, приймальник вiддiлу технiчного контролю з-ду iм. Жовтневої революцiї.
Спецколегiєю Донецького обласного суду 26 липня
1937 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РИСУХIН Олександр Севастянович, 1877
(1879)р. народження, с. Верхня Покровка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Верхнiй Покровцi, селянин-одноосiбник.
Репресований тричi. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 березня 1930 року
висланий на 3 р. за межi України. 21 листопада
1933 року арештований за звинуваченням у втечі із
засланняя. 16 грудня 1933 року справу припинено,
бо строк вислання вiдбув повнiстю. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабілiтований вiдповiдно у
1989, 1933 i 1960 роках.
РИСУХIН (РАССУХІН) Федiр Кузьмич,
1915 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 544
мотострiлецької розвiдроти 58 стрiлецької дивiзiї. 6
липня 1942 року порушено справу за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 вересня 1942 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
РИТИКОВ Антон Тимофiйович, 1880 р. народження, ст-ця Гундоровська Каменського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, не
працював. Вiйськовим трибуналом 37 армiї 6 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 грудня 1941 року. Реабiлiтований у 1991
роцi.
РИТИКОВ Василь Олександрович, 1888 р.
народження, х. Лопуховатий, Каменський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у смт Талове Краснодонського р-ну, тесляр пiдсобного господарства Краснодонського рудоуправлiння. Особливою нарадою
при Колегiї ДПУ УРСР 11 березня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1995 роцi.
РИТИКОВ Григорiй Сазонович, 1890 р. народження, с. Малий Суходiл Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Малому
Суходолi, скотар к-пу iм. Чукавова. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Страчений 8 жовтня 1938
року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РИТИКОВ Дмитро Георгiйович, 1874 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Великому Суходолi, селянин-одноосiбник. Постановою
Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 18 сiчня
1930 року висланий за межi України як соцiально
небезпечний елемент. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РИТИКОВ Дмитро Данилович, 1869 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Великому Суходолi, селянин-одноосiбник. Постановою
Особливої наради при Колегiї ОДПУ від 18 сiчня
1929 року висланий у м. Суми. Реабiлiтований у
1995 роцi.
РИТИКОВ Дмитро Єгорович, 1875 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського р-ну,

українець, освiта початкова. Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу "Маяк комунiзму". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 5
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РИТИКОВ Дмитро Порфирович, 1900 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Великому Суходолi, тваринник к-пу iм. Будьонного. Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР 26 квiтня
1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РИТИКОВ Iван Антонович, 1898 р. народження, с. Верхньодеревечка Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, завiдуючий канцелярiєю тресту "Краснодонвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РИТИКОВ Iван Григорович, 1896 р. народження, х. Соколово-Кундрюченське, Совєтський
р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi Довжанський Свердловської мiськради, возiй шахти № 14-17.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
РИТИКОВ Iван Iванович, 1896 р. народження, х. Верхнi Грачики, Каменський р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Iзварине Краснодонської
мiськради, тесляр житлового вiддiлу рудника "Iзварине". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РИТИКОВ Iван Фiлатiйович, 1887 р. народження, м. Краснодон, росiянин, освiта початкова.
Проживав у Краснодонi, техпрацiвник районної контори "Нархарчу". Арештований 22 квiтня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3
травня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РИТИКОВ Ілля Данилович, 1871 (1872) р.
народження, х. Уляшкіно, Каменський р-н Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта
початкова. Проживав у с. Давидо-Микільське Краснодонського р-ну, не працював. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 15 серпня 1943
року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
РИТИКОВ Михайло Васильович, 1903 р.
народження, с. Великий Суходiл Краснодонського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Великому Суходолi, колгоспник к-пу iм. Будьонного.
Вiйськовим трибуналом 18 армiї 18 жовтня 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
РИТИКОВ Петро Дмитрович, 1904 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у кол.с.
Вiльхiвське Провальської сiльради Свердловської
мiськради, чабан пiдсобного господарства школи
механiзаторiв. Луганським обласним су.дом 12 лютого 1947 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
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РИТИКОВ Тимофiй Єгорович, 1889 р. народження, м. Краснодон, росiянин, освiта початкова.
Проживав у Краснодонi, крiпильник шахти № 5.
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ
УРСР від 8 квiтня 1933 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РИТИКОВ Якiв Антонович, 1900 р. народження, с. Нижньодеревечка Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, приймальник контори "Райзаготхудоба".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РИХАЛЬСЬКИЙ Аполлон Гарасимович,
1893 р. народження, с. Садки Малинського р-ну Київської обл., українець, освiта н/вища. Проживав у
м. Луганську, завуч ФЗУ № 16. Арештований 21
сiчня 1933 року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй дiяльностi. 22 лютого 1933 року справу
припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РИЧКОВ (РЕЧКОВ) Гнат Павлович, 1913
р. народження, с. Воробйово Нижньочирського рну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч,
робiтник молочної ферми № 1. Арештований 18 листопада 1933 року за пiдозрою у приналежностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 11 лютого 1934 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.
РIВА (РIВЕ) Юлiус Вiльгельмович, 1896 р.
народження, с. Миколаївка Новоград-Волинського
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Березiвка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу iм. Р. Люксембург. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
РIВЧАК Iван Iванович, 1920 р. народження,
с. Свердловка Сватiвського р-ну, українець, освiта
середня. Вiйськовослужбовець, начальник зв'язку
87 танкового полку 44 танкової дивiзiї. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 11 листопада 1942 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1955 роцi.
РIГЕЛЬ Адольф Iванович, 1903 р. народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова.
Проживав у кол.с. Добропiлля Благiвської сiльради,
тесляр к-пу "Рот Фронт". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РIДКОКАША Григорiй Григорович, 1894
р. народження, с. Муратове Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, майстер хiмкомбiнату. Колегiєю ОДПУ 22 жовтня 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
РIДЧЕНКО (РІТЧЕНКО) Василь Андрiйович, 1908 р. народження, , українець, освiта початкова. Проживав у с. Писарiвка Новопсковського рну, 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.

РIДЧЕНКО (РІТЧЕНКО) Iван Миколайович, 1889 (1891) р. народження, с. Писарiвка Новопсковського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Писарiвцi, столяр к-пу iм. Калiнiна. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР
вiд 11 лютого 1932 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РIЗНИК Iван Мартинович, 1895 р. народження, с. Зорикiвка Мiловського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Зорикiвцi, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегії ДПУ
УРСР 16 березня 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РIЗНИК Микола Кирилович, 1916 р. народження, с. Шулiкiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1168 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 346 стрiлецької дивiзiї 24 травня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 6 червня 1943
року мiру покарання знижено до 7 р. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РIЗНИК Микола Федорович, 1929 р. народження, с. Артищiв Городоцького р-ну Львiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Антрацитi, учень школи ФЗН. Луганським обласним судом 16 травня 1949 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
РIЗНИК Павло Мартинович, 1893 р. народження, с. Зорикiвка Мiловського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Зорикiвці, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ
УРСР 16 березня 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РIЗНИКОВ Андрiй Васильович, 1918 р. народження, с. Залиман Кремiнського р-ну, українець, освiта вища. Проживав у м. Рубiжне, завiдуючий мiськздороввiддiлом. Арештований 10 травня
1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 12 липня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РIЗНИКОВ Антон Прокопович, 1910 р. народження, с. Залиман Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, без певних занять. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 21 жовтня 1941 року
засуджений до розстрiлу. Страчений 23 жовтня
1941 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РIЗНИКОВ Василь Iванович, 1889 р. народження, с. Кам'янка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, сторож школи № 6. 29 листопада 1937 року
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1971 роцi.
РIЗНИКОВ Матвiй Тихонович, 1877 р. народження, с. Свистунiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Сватове, без
певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РIЗНИКОВ Роман Петрович, 1897 р. народження, с. Виноградне Маркiвського р-ну, українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 1033 полку. Вiйськовим трибуналом 380 стрiлецької дивiзiї 15 липня 1943 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1972 роцi.
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РIЗНИКОВ Трохим Володимирович, 1893
р. народження, смт Краснорiченське Кремiнського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Первомайську, вибiйник шахти iм. Менжинського.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
РIЗНИКОВ Якiв Платонович, 1896 р. народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, селянин-одноосiбник. Колегiєю ОДПУ 24 сiчня 1933
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1991 роцi.
РIЗНИКОВА Марта Василiвна, 1918 р. народження, м. Кiровськ, українка, освiта середня.
Проживала у Кiровську, шкiльна вчителька. Постановою Особливої наради при МВС СРСР вiд 6 травня 1946 року як дружина репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за межi
України. Реабiлiтована у 1993 роцi.
РIЗНИЧЕНКО Григорiй Тимофiйович,
1875 р. народження, м. Дебальцеве Донецької обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Штерiвка Краснолуцької мiськради, машинiст зал.ст.
Штерiвка. Постановою Судовою "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 березня 1931 року висланий
за межi України. Реабiлiтований у 1991 роцi.
РIЗНИЧЕНКО Дем'ян Панасович, 1906 р.
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Стара
Краснянка
Кремiнського
р-ну,
завiдуючий
сiльською школою. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 25 жовтня 1933 року засуджений до 3
р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1989
роцi.
РIЗНИЧЕНКО Меланiя Антонiвна, 1909 р.
народження, с. Нова Прага Олександрійського р-ну
Кiровоградської обл., українка, освiта початкова.
Проживала в м. Красний Луч, робiтниця шахти №
4-бiс. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 13 липня 1941 року засуджена до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1964 роцi.
РIЗНИЧЕНКО Микола Григорович, 1916 р.
народження, смт Штерiвка Краснолуцької мiськради, українець, освiта н/середня. Проживав у
Штерiвцi, слюсар вагоноремонтного пункту.
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 19
серпня 1938 року засуджений до 12 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
РIЗУН Тимофiй Корнiйович, 1906 р. народження, с. Попiвка Куйбишевського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Верхньошевирiвка Краснодонського р- у,
бухгалтер радгоспу iм. Орджонiкiдзе. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
РIЗЧЕНКО Пилип Гнатович, 1892 р. народження, м. Ровеньки, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, телеграфiст зал.ст.
Криндачiвка. Арештований 14 вересня 1933 року за
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної повстанської органiзацiї. 8 сiчня 1934 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.

РIК Густав Ернстович, 1883 р. народження,
с. Прутiвка Мархлевського р-ну Київської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Малоолександрiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Електрик". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РIК Iван Iванович, 1913 р. народження, смт
Софiївський Краснолуцької мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi Ковпакове Антрацитiвського р-ну, стрiлочник зал.ст. Ковпакове. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963
роцi.
РIК Iван Мартинович, 1878 р. народження,
к. Нейфельд Марiупольського р-ну Донецької 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.
РIК Марiя Пилипiвна, 1889 р. народження,
к. Романiвка Марiупольського р-ну Донецької обл.,
нiмкеня, освiта початкова. Проживала в с-щi Козакiвка Антрацитiвського р-ну, домогосподарка. Арештована 21 листопада 1937 року як дружина репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 27
лютого 1938 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1938 роцi.
РІНАС Вiльгельм Фрiдрiхович, 1902 р. народження, с. Мар'янка Пулинського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Кризьке Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "13 рокiв
Жовтня". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РIНАС Едуард Романович, 1905 р. народження, с. Лодинь Пулинського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Пантюхине Новопсковського р-ну, столяр к-пу iм. Кагановича. Особливою нарадою при НКВС СРСР 12
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.
РIНАС Рiхард Омелянович, 1900 р. народження, с. Муравня Новоград-Волинського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, селянин-одноосiбник. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РIНЕС (РIНАС, РIНУС) Фрiдрiх Ертманович, 1895 р. народження, Новоград-Волинський р-н
Київської обл., нiмець, неписьменний. Проживав у
с. Степне Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу
"Днiпробуд". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1969 роцi.
РIНК Григорiй Григорович, 1908 р. народження, Миколаївська обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Євсуг Бiловодського р-ну, iнспектор Держстраху. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 21 листопада 1942 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РIНУС Iрма Карлiвна, 1909 р. народження,
с. Березова Гать Пулинського р-ну Київської обл.,
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нiмкеня, освiта початкова. Проживала в с. Пантюхине Новопсковського р-ну, колгоспниця к-пу iм.
Кагановича. Особливою нарадою при НКВС СРСР
20 листопада 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
РIНУС (РIНАС) Рейнгольд Ертманович,
1899 р. народження, Новоград-Волинський р-н Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
с. Iллiнка Троїцького р-ну, селянин-одноосiбник.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
РIПА-ВАРАКСЕВИЧ Василь Миколайович, 1895 р. народження, с. Новий Бiлоус Бобровицького р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта
н/вища. Проживав у м. Луганську, шкiльний учитель. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
РIПА Сергiй Iванович, 1912 р. народження,
с. Верхньолиманське Iзюмського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Первомайську, вибiйник шахти "Альберт". Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
РIПКА Андрiй Васильович, 1908 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта початкова.
Проживав у Троїцькому, робiтник зал.ст. Вузлова.
"Трiйкою" УНКВС по Московськiй обл., Росiйська
Федерацiя, 11 березня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 20 березня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РIПКА Iлля Пилипович, 1901 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, возій-приватник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
14 серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РIПКА Олексiй Миколайович, 1914 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта початкова.
Проживав у Троїцькому, колгоспник к-пу iм. Ворошилова. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Українського округу 27 березня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1970 роцi.
РIПКА Сергiй Васильович, 1902 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта початкова.
Проживав у Троїцькому, 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.
РIПКА Федiр Макарович, 1912 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Зоринську Перевальського р-ну, без певних занять. Особливою
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РIПКА Федiр Пилипович, 1904 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, кустарприватник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.

14 серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РIПНИЙ Павло Федорович, 1905 р. народження, с. Дубовики Василькiвського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Бугаївка Перевальського р-ну, робiтник шахти № 5. Народним судом м. Алчевська 31
березня 1934 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РIСКЕ Август Фердiнандович, 1887 р. народження, к. Васнена Пулинського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Курячiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Червона
журавка". Особливою нарадою при НКВС СРСР 28
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РIСКЕ Йоганн Юлiусович, 1901 р. народження, Червоноармiйський р-н Київської обл.,
нiмець, неписьменний. Проживав у смт Маркiвка,
колгоспник к-пу iм. Будьонного. Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РIССКЕ Вiльгельм Михайлович, 1882 р. народження, с. Поправка 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 30
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РIСТОК Генрiх Генрiхович, 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. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РIСТОК Генрiх Iванович, 1889 р. народження, х. Рудкiвський, Мархлевський р-н Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Ями
Троїцького р-ну, продавець сiльмагу. Донецьким
обласним судом 11 серпня 1937 року засуджений
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
РIТЦЕЛЬ Iван Iванович, 1898 р. народження, с. Маринiвка Марiупольського р-ну Донецької
обл., нiмець. Проживав у смт Софiївський Краснолуцької мiськради, садiвник к-пу "Шлях вперед".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РIХАУ Iлля Iванович, 1899 р. народження,
кол.к. Данцiг Слов'яносербського р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Михайлiвка Кремiнського р-ну, 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 1963
роцi.
РIХАУ Фрiдрiх Йоганович, 1893 р. народження, кол.к. Данцiг Слов'яносербського р-ну,
нiмець, неписьменний. Проживав у м. Брянка, конюх к-пу iм. Р. Люксембург. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 7 жовтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РIХОВ Василь Iванович, 1896 р. народження, кол.к. Данцiг Слов'яносербського р-ну, нiмець,
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освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, селянин-одноосiбник. Постановою Колегiї ОДПУ вiд
23 лютого 1930 року позбавлений на 3 р. права проживання в Українi, Пiвнiчно-Кавказькому краї, Дагестанi, Московськiй i Ленінградськiй областях Росiйської Федерацiї. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РIХТЕР Вiра Рiчардiвна, 1907 р. народження, м. Мозир Гомельської обл., Бiлорусь, росiянка,
освiта середня. Проживала в м. Красний Луч, експедитор змiшторгу. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 11 грудня 1944 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
РIХТЕР Iван Iванович, 1916 р. народження,
кол.с. Мирське Благiвської сiльради Ровенькiвської
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у
смт Штерiвка Краснолуцької мiськради, слюсар вагоноремонтного пункту. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 2 березня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
РIХТЕР Фрiдрiх Готфрiдович, 1883 р. народження, с. Неймунталь Михайлiвського р-ну Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у сщi Азарiвка Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу
iм. Тельмана. Постановою Судової "трiйки" при
Колегії ДПУ УРСР вiд 25 лютого 1934 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РIХТЕР Юлiус Генрiхович, 1905 р. народження, Мархлевський 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 1963
роцi.
РОБОЧА (РАБОЧА) Меланiя Охрiмiвна,
1903 р. народження, с. Караяшник Старобiльського
р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в м.
Старобiльську, прибиральниця контори "Заготсiно". Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 сiчня
1944 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1960 роцi.
РОБОЧИЙ (РАБОЧИЙ) Григорiй Михайлович, 1912 р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, столяр Iрминського рудника.
Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР 20
квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОБОЧИЙ (РАБОЧИЙ) Дмитро Мартинович, 1887 р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, крiпильник шахти № 4-2-бiс.
Арештований 15 липня 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.
РОБОЧИЙ (РАБОЧИЙ) Iван Сергiйович,
1914 р. народження, Новопсковський р-н, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 13 окремого стрiлецького дивiзiону. Вiйськовим трибуналом 11 стрiлецької дивiзiї 13 липня
1942 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.
РОБОЧИЙ (РАБОЧИЙ) Кирило Михайлович, 1915 р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Про-

живав у с. Романiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу "Країна Рад". Донецьким обласним
судом 21 червня 1938 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РОБОЧИЙ (РАБОЧИЙ) Оврам Васильович, 1899 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 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОБОЧИЙ (РАБОЧИЙ) Трохим Михайлович, 1905 р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, iнспектор мiськвiддiлу
мiлiцiї. Арештований 8 листопада 1933 року за звинуваченням у причетностi до контрреволюцiйного
угруповання. 1 грудня 1933 року справу припинено
за недоведенiстю складу злочину. Реабiлiтований у
1995 роцi.
РОБОЧИЙ (РАБОЧИЙ) Федiр Михайлович, 1902 р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, тесляр Старобiльського
зернорадгоспу. Репресований двiчi. Арештований
10 серпня 1933 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйного угруповання. 3 березня 1934 року справу припинено за недостатнiстю
доказiв для притягнення до суду. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 i 1989 роцi.
РОБОЧИЙ (РАБОЧИЙ) Харитон Максимович, 1894 (1896) 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. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 21 листопада 1937 року засуджений
до розстрiлу. Страчений 3 березня 1938 року. Реабiлiтований в обох справах у 1989 році.
РОВДА Володимир Васильович, 1897 р. народження, Польща, бiлорус, освiта середня. Проживав у м. Антрацитi, гiрничий технiк шахти № 8-9.
Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
22 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РОВДА Лазар Васильович, 1904 р. народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, крiпильник шахти № 22. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 листопада 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1960 роцi.
РОВДА (ГЛУШКО) Тетяна Артемiвна,
1898 р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала
в м. Антрацитi, домогосподарка. Арештована 28
сiчня 1938 року за звинуваченням у шпигунствi.
Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 1994 роцi.
РОВЕНСЬКА Антонiна Василiвна, 1925 р.
народження, м. Горлiвка Донецької обл., росiянка,
освiта н/середня. Проживала в с. Глафірiвка Лутугинського р-ну, без певного мiсця роботи. Арештована 3 червня 1943 року за звинуваченням у причетностi до нiмецьких розвiдорганiв. 2 серпня 1943
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року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994
роцi.
РОВЧАК Василь Арсентiйович, 1912 р. народження, с. Вище Солоне Iзюмського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
смт Малорязанцеве Попаснянського р-ну, комiрник
радгоспу "Лисичанський". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
РОГАЛЬОВ Марко Петрович, 1893 р. народження, с. Первомайськ Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Первомайську,
колгоспник к-пу "Iскра". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОГАНОВ Микола Семенович, вiн же РОХАНЬ Нарола, 1897 р. народження, м. Лисичанськ, єврей, освiта вища. Проживав у м. Софія,
Болгарія, гірничий інженер. Вiйськовим трибуналом 10 армiї 17 травня 1947 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
РОГАНОВА Олександра Максимiвна, 1916
р. народження, с. Великi Бучки Сахновщинського
р-ну Харкiвської обл., українка, освiта середня.
Проживала в м. Луганську, домогосподарка.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 3 жовтня 1944 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1965 роцi.
РОГАЧОВ Григорiй Тимофiйович, 1914 р.
народження, м. Красний Луч, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, старшина 3 роти 417
окремого кулеметно-артилерiйського батальйону.
Вiйськовим трибуналом Московського вiйськового
округу 15 березня 1943 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1997 роцi.
РОГАЧОВ Тимофiй Михейович, 1870 р. народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Червонiй Полянi, селянин-одноосiбник. 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.
РОГОВ Антон Андрiйович, 1909 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта середня.
Проживав у Луганську, агент з постачання з-ду iм.
20-рiччя Жовтня. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 28 липня 1945 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РОГОВ Володимир Андрiйович, 1912 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта середня.
Проживав у Луганську, начальник служби постачання аварiйно-вiдновлювального батальйону. Арештований 18 травня 1943 року за звинуваченням у
приналежностi до агентури нiмецької розвiдки. 5
липня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РОГОВ Дмитро Андрiйович, 1890 р. народження, с. Семеновка Камишинського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Гiрське Первомайської
мiськради, тесляр Гiрсько-Iванiвського рудника.
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 28 че-

рвня 1933 року ухвалено постанову про вислання за
межi України умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОГОВ Олександр Олександрович, 1903 р.
народження, м. Кiровськ, росiянин, освiта початкова. Член ВКП(б) у 1925-1939 рр. Проживав у м.
Свердловську, керуючий трестом "Свердловвугiлля". Репресований двiчi. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 11 жовтня 1939 року засуджений до 8
р. позбавлення волi. Постановою Особливої наради
при МДБ СРСР вiд 21 вересня 1949 року висланий
на поселення до Красноярського краю, Росiйська
Федерацiя. 8 червня 1955 року Верховним судом
СРСР вирок скасовано, справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований в обох справах у 1955 роцi.
РОГОВ Павло Михайлович, 1885 р. народження, с. Семеновка Камишинського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, тесляр зал.ст. Родакове. Постановою
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 28 червня 1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОГОВ Федiр Андрiйович, 1893 р. народження, с. Семеновка Камишинського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Гiрське Первомайської
мiськради, тесляр Гiрсько-Iванiвського рудника.
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 28
квiтня 1933 року ухвалено постанову про вислання
за межi України умовно. Реабiлiтований у 1989
роцi.
РОГОВА Євдокiя Григорiвна, 1924 р. народження, с. Красна Талiвка Станично-Луганського рну, росiянка, освiта н/середня. Проживала в Краснiй
Талiвцi, робiтниця радгоспу "Семеновод". Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 2 вересня 1944 року вислана за межi України як член сiм'ї
репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.
РОГОВА Феодосiя Карпiвна, 1902 р. народження, х. Руський, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в с.
Красна Талiвка Станично-Луганського р-ну, робiтниця радгоспу "Семеновод". Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 2 вересня 1944 рок
вислана за межi України як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.
РОГОВЕНКО Євген Костянтинович, 1919
р. народження, с. Кримське Слов'яносербського рну, українець, освiта н/середня. Проживав у Кримському, колгоспник к-пу iм. Ленiна. Вiйськовим
трибуналом 37 армiї 1 червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1993 роцi.
РОГОВЕНКО Iлля Васильович, 1882 р. народження, с. Глафирiвка Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Розкiшне Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу "Новий шлях".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 4 травня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РОГОВИЙ Василь Остапович, 1918 р. народження, с. Мелохiно Лiскiнського р-ну Воронезької
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта н/сере-
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дня. Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької
мiськради, студент Хрустальненського медтехнiкуму. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 26 грудня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. 5 березня 1938 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР мiру покарання знижено до 8 р. 11 листопада 1950 року Постановою Особливої наради при МДБ СРСР висланий
на поселення. Реабiлiтований у 1971 роцi.
РОГОВСЬКИЙ Олексiй Володимирович,
1914 р. народження, смт Новоайдар, українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, вiйськовий фельдшер 6 запасного стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 7 запасної стрiлецької бригади 14
сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 19 лютого 1942 року. Реабiлiтований у 1997
роцi.
РОГОВСЬКИЙ Станiслав Iванович, 1869 р.
народження, с. Мархлевськ Баранiвського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, техпрацiвник
Олексiївського дитбудинку. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОГОЖИН Василь Йосипович, 1914 р. народження, с. Трипiлля Обухiвського р-ну Київської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Петровське Краснолуцької мiськради, старший возій цеху № 4 з-ду № 59. Арештований 30 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.
РОГОЖИН Iван Спиридонович, 1926 р. народження, с. Астахове Свердловської мiськради,
росiянин, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець,
рядовий 1570 артилерiйського полку. Вiйськовим
трибуналом Сталiнградського гарнiзону 18 лютого
1944 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РОГОЖИН Петро Степанович, 1910 р. народження, с. Жванець Миньковецького р-ну Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта середня.
Проживав у смт Юр'ївка Лутугинського р-ну,
шкiльний учитель. Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 15 вересня 1930 року засуджений до 5
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОГОЗIН Василь Григорович, 1908 р. народження, м. Новочеркаськ Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, електромонтер Пiвнiчдондресу. Луганським обласним судом 8 квiтня 1948 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
РОГОЗIНА Катерина Матвiївна, 1925 р. народження, м. Брянка, українка, освiта початкова.
Проживала в Брянцi, не працювала. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 20 жовтня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтована у 1992 роцi.
РОГОЗІНСЬКИЙ Андрiй Петрович, 1891 р.
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради,
гiрничий десятник шахти № 5-7. Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.

РОГОЗЯН Єгор Iванович, 1911 р. народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта початкова.
Проживав у Бiлокуракиному, начальник дистанцiї
грунтово-шосейних шляхiв райшляхвiддiлу. Луганським обласним судом 26 жовтня 1948 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 25 травня 1955
року Верховним судом УРСР мiру покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1991 роцi.
РОГОЗЯН Тимофiй Iванович, 1889 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. 18 вересня 1931 року звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. Реабiлiтований у
1997 роцi.
РОГОЦЬКИЙ Терентiй Микитович, 1894 р.
народження, с. Затишне Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Кремiнна,
сторож райпромкомбiнату. Луганським обласним
судом 1 березня 1951 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РОГОЦЬКИЙ Федiр Семенович, 1902 р. народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Кремiнна, колгоспник к-пу "Ленiнський шлях". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
РОГРЕНКО Матвiй Терентiйович, 1903 р.
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Боровеньках, службовець Рубiжанського хiмкомбiнату. Луганським обласним судом 23 жовтня 1948 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
РОГУЛЯ Антон Михайлович, 1907 р. народження, Новоград-Волинський р-н Житомирської
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, їздовий радгоспу iм. Артема. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОДАК Володимир Теодорович, 1912 р. народження, м. Львiв, українець, освiта н/середня.
Проживав у м. Луганську, формувальник з-ду iм.
20-річчя Жовтня. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 29 сiчня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
РОДЕ Герберт Ернестович, 1904 р. народження, с. Рудокопи Новоград-Волинського р-ну
Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Павленкове Новопсковського р-ну, коваль к-пу iм. Косiора. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОДЕ Евальд Ернестович, 1895 р. народження, с. Рудокопи Новоград-Волинського р-ну
Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Павленкове Новопсковського р-ну, без
певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 31 серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОДЕ Едгард Карлович, 1880 р. народження, Латвiя, нiмець, освiта середня. Проживав у м.
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Рубiжне, економiст хiмкомбiнату. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 13 сiчня
1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РОДЕ Едмунд Адольфович, 1894 р. народження, с. Анета Ярунського р-ну Київської обл.,
нiмець, освiта н/вища. Проживав у с. Тепле Станично-Луганського р-ну, шкiльний учитель. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОДЕВАЛЬД Едуард Людвiгович, 1880 р.
народження, с. Наталiвка Новоград-Волинського рну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Павленкове Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу iм. Косiора. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОДЗАЄВСЬКИЙ Андрiй Миколайович,
1878 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, моторист з-ду iм. Артема. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РОДЗИК В'ячеслав Йосипович, 1905 р. народження, м. Варшава, Польща, поляк, освiта н/середня. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду iм.
Жовтневої революцiї. Луганським обласним судом
5 серпня 1941 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РОДIН Микола Григорович, 1920 р. народження, с. Рогалик Волошинського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Гiрське Первомайської
міськради, без певних занять. Арештований 30 червня 1942 року за звинуваченням у приналежностi
до агентури нiмецької розвiдки. 13 липня 1942 року
загинув пiд час етапування углиб країни, справу
припинено. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РОДIН Сергiй Олександрович, 1878 р. народження, с. Iсаковцi Лодейнопольського р-ну Ленiнградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Врубівка Попаснянського р-ну, секретар контори радгоспу "Врубiвка".
Вiйськовим трибуналом 12 армiї 28 лютого 1942
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 10
березня 1942 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РОДIОНОВ Давид Полiкарпович, 1891 р.
народження, м. Рубiжне, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, фельдшер медпункту з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
РОДIОНОВ (РАДІОНОВ) Iван Миколайович, 1892 р. народження, с. Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова.
Проживав у с. Плотина Станично-Луганського рну, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Арештований 15 травня 1930 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 20 липня 1930 року справу
припинено, з-пiд варти звiльнений. Особливою
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1994 i 1959 роках.
РОДIОНОВ (РАДIОНОВ) Михайло Єпiфанович, 1918 р. народження, с. Велика Чернiгiвка
Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта н/се-

редня. Вiйськовослужбовець, помiчник командира
взводу 409 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 137 стрiлецької дивiзiї 19 квiтня 1942 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РОДIОНОВ Павло Якович, 1905 р. народження, с. Березово Черепетського р-ну Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, десятник
Пiвнiчдондресу. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 14 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.
РОДIОНОВ Петро Семенович, 1894 р. народження, кол.с. Лашинiвка Станично-Луганського рну, 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. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОДIОНОВА Пелагiя Наумiвна, 1898 р. народження, с. Смолянинове Новоайдарського р-ну,
українка. Проживала в Смоляниновому, 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.
РОДОВИЧЕНКО Андрiй Кирилович, 1904
р. народження, с. Старий Айдар Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, робiтник з-ду гiрничих iнструментiв.
Вiйськовим трибуналом 278 стрiлецької дивiзiї 17
листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РОДОМАН (РАДОМАН) Василь Васильович, 1876 р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
у м. Первомайську, робiтник шахти "Сокологорiвка". Арештований 3 березня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 травня 1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
РОДОМАН Василь Кузьмич, 1899 р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна,
електромонтер вагоноремонтного з-ду. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОДОМАН Iван Кузьмич, 1901 р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна,
слюсар депо Попасна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
РОДОМАН Михайло Кузьмич, 1902 р. народження, смт Долинiвське Стахановської міськради,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, черговий по зал.ст. Куп'янськ. Особливою
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23
травня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
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РОДОМАНОВ Iван Iллiч, 1900 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. Проживав у Луганську, селянин-одноосiбник. Судовою
"трiйкою" при Колегії ДПУ УРСР 27 квiтня 1931
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОДОМАНОВ (РАДОМАНОВ) Семен Ілліч, 1902 р. народження, м. Луганськ, українець,
освіта початкова. Проживав у Луганську, селянин-одноосібник. Арештований 10 січня 1931 року за
звинуваченням у приналежності до контрреволюційної кулацької групи. 16 лютого 1931 року справу
припинено за недостатністю матеріалів для притягнення до суду. Реабілітований у 1931 році.
РОДОМАНОВА Марiя Iванiвна, 1925 р. народження, м. Попасна, українка, освiта початкова.
Проживала в м. Первомайську, не працювала. Арештована 25 червня 1942 року за звинуваченням у
причетностi до агентури нiмецької розвiдки. 29 червня 1942 року УНКВС по Луганськiй обл. справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1942 роцi.
РОДЧЕНКО Мирон Омелянович, 1910 р.
народження, с. Микiльське Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Калач Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, мiлiцiонер. Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РОЖАНСЬКИЙ Корнiй Георгiйович, 1870
(1876) р. народження, с. Хороше Слов'яносербського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Хорошому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 8 квiтня
1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1995 роцi.
РОЖДЕСТВЕНСЬКА Олександра Вiссарiонiвна, 1905 р. народження, с. Верхня Ахтуба Середньоахтубинського р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта середня. Проживала в м. Луганську, вихователька у дитячому садку. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 21 вересня 1945 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
РОЖЕК Станiслав Степанович, 1912 р. народження, с. Сатанiвка Сатанiвського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну, коваль к-пу iм.
Шевченка. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1970 роцi.
РОЖЕК (РОЖИК) Франц Антонович, 1900
р. народження, с. Сатанiвка Сатанiвського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну, коваль к-пу
"Комунар". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
22 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
РОЖКО Григорiй Якович, 1898 р. народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Караяшнику,
коваль-приватник. Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 8 жовтня 1931 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОЖКО (РОЖКОВ) Кузьма Якович, 1902
р. народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну,

українець, освiта початкова. Проживав у Караяшнику, селянин-одноосібник. Репресований двічі.
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 8 жовтня 1931 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькій обл. 27 вересня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі.
Реабiлiтований відповідно у 1989 і 1956 роках.
РОЖКО Лука Якович, 1907 р. народження,
с. Караяшник Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Караяшнику, селянин-одноосiбник. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 жовтня 1931 року висланий
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОЖКО Микита Якович, 1904 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 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОЖКО Олександр Якович, 1909 р. народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Караяшнику, селянин-одноосiбник. Постановою Судової "трiйки"
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 жовтня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
РОЖКОВ Андрiй Григорович, 1912 р. народження, кол.с. Зелене Караяшницької сiльради Старобiльського р-ну, українець, 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.
РОЖКОВ Андрiй Кузьмич, 1899 р. народження, с. Висоцьке Новобузького р-ну Миколаївської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Красний Луч, вантажник шахти № 4-бiс.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1963
роцi.
РОЖКОВ Андрiй Федорович, 1906 р. народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, українець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий
223 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 53
стрiлецької дивiзiї 14 липня 1943 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993
роцi.
РОЖКОВ Антон Антонович, 1889 (1895) р.
народження, с. Закотне Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, помiчник завiдуючого пунктом "Заготзерно". Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 22
листопада 1932 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОЖКОВ Антон Iванович, 1899 р. народження, с. Тишкiвка Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Тишкiвцi, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегії ДПУ
УРСР 20 вересня 1930 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОЖКОВ Володимир Iванович, 1895 р. народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, вiзник-приватник. Постановою Особливої
наради при Колегiї ДПУ УРСР від 3 листопада 1932
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року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
РОЖКОВ Гнат Якович, 1913 р. народження,
с. Караяшник Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, вибiйник шахти "Краснопiлля". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року.
Реабiлiтований у 1964 роцi.
РОЖКОВ Дмитро Карпович, 1869 р. народження, с. Лисогорiвка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Лисогорiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 13 серпня 1930 року за звинуваченням у намiрах здiйснити терористичний акт. 20 вересня 1930 року справу
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований
у 1930 роцi.
РОЖКОВ Дмитро Порфирiйович, 1874 р.
народження, с. Радiсне Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем
народження,
селянин-одноосiбник.
Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 квiтня 1930
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
РОЖКОВ Дмитро Тадейович, 1883 р. народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Чорнухиному,
кочегар кол. шахти Фуражкiна. Арештований 17
сiчня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. 1 лютого 1942 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1942
роцi.
РОЖКОВ Єгор Дмитрович, 1900 р. народження, с. Тишкiвка Маркiвського р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник пiдсобного радгоспу "Райтрансторгхарчу".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня
1937 року засуджений до 10 р.позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РОЖКОВ Iван Тимофiйович, 1875 р. народження, с. Лисогорiвка Новопсковського р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у Лисогорiвцi, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 20 вересня 1930 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1998 роцi.
РОЖКОВ Микола Олексiйович, 1881 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, слюсар промартiлi "Реммеблi". Луганським обласним судом 14 травня 1939
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 11 серпня 1939 року Верховним судом УРСР мiру покарання знижено до 6 р. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РОЖКОВ (РИЖКОВ) Митрофан Федорович, 1912 р. народження, с. Веселе Долгоруковського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, наваловiдбiйник шахти № 5-6 "Орлiвка". "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
РОЖКОВ Петро Пилипович, 1925 р. народження, с. Нововодяне Кремiнського р-ну, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий. 31 жовтня 1950 року Вiйськовим трибуналом
вiйськової частини 25342 засуджений до 10 р. позбавлення волi. 15 квiтня 1955 року Вiйськовим

трибуналом Київського вiйськового округу строк
покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1991
роцi.
РОЖКОВ Прокiп Iванович, 1883 р. народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Пiсках, колгоспник
к-пу "Культура". Народним судом Новопсковського
району 26 липня 1931 року засуджений до 8 р. позбавлення волi з заміною на вислання на 6 р. за межі України. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РОЖКОВ Семен Григорович, 1890 р. народження, с. Тишкiвка Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Тишкiвцi, колгоспник к-пу "Маяк комунiзму". Постановою Особливої
наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 28 березня 1932
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1991 роцi.
РОЖКОВ Сергiй Порфирiйович, 1871 р. народження, с. Миколаївка Станично-Луганського рну, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Бугаївка Перевальського р-ну, робiтник шахти № 5.
Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ
УРСР вiд 21 квiтня 1930 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОЖКОВ Стефан Iванович, 1901 р. народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Пiсках, колгоспник
к-пу "Культура". Народним судом Новопсковського
р-ну 27 липня 1931 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РОЖКОВ Федiр Iванович, 1887 р. народження, с. Комiсарiвка Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну, селянин-одноосiбник.
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ
УРСР вiд 30 березня 1930 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОЖКОВА Марiя Степанiвна, 1921 р. народження, с. Ребриковка Чертковського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, оглядач вагонiв
зал.ст. Луганськ. Вiйськовим трибуналом ПiвнiчноДонецької залiзницi 16 серпня 1945 року засуджена
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
РОЖКОВА Уляна Денисiвна, 1898 р. народження, смт Слов'яносербськ, українка, освiта початкова. Проживала в смт Бугаївка Перевальського рну, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом Алчевського гарнiзону 4 березня 1942 року засуджена
до розстрiлу. Реабiлiтована у 1992 роцi.
РОЖКОВА Феодосiя Євдокимiвна, 1914 р.
народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в м. Красний
Луч, робiтниця Петровського з-ду № 59. Арештована 11 червня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапована углиб країни, де пiзнiше не виявлена. 7 грудня
1950 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1950 роцi.
РОЖКОВСЬКИЙ Терентiй Iванович, 1880
р. народження, с. Макарiв Макарiвського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, швець-приватник. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 23 серпня 1945
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1974 роцi.
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РОЖНОВ Михайло Георгiйович, 1904 р. народження, Херсонська губернiя, росiянин, освiта
вища. Проживав у м. Стахановi, начальник планового вiддiлу шахти № 3-3-бiс. Донецьким обласним
судом 11 квiтня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РОЖНОВ Павло Iванович, 1896 р. народження, Рассказовський р-н Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, без
певних занять. Особливою нарадою при Колегiї
ДПУ УРСР 27 березня 1933 року засуджений до 3
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОЖЧЕНКО Фiрс Терентiйович, 1898 р. народження, с. Могриця Миропiльського р-ну Сумської обл., українець. Проживав у м. Красний Луч, рахiвник диткомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.
РОЗБАХ Андрiй Вiльгельмович, 1903 р. народження, кол.с. Добропiлля Благiвської сiльради
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова.
Проживав за мiсцем народження, завiдуючий фермою к-пу "Рот Фронт". Донецьким обласним судом
24 сiчня 1939 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РОЗБАХ Iван Петрович, 1922 р. народження, м. Ровеньки, нiмець, освiта н/середня. Проживав
у с. Любиме Свердловської мiськради, помiчник
комбайнера к-пу "Рот Фронт". Особливою нарадою
при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991
роцi.
РОЗБАХ Петро Вiльгельмович, 1890 р. народження, с. Ритикове Свердловської мiськради,
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.
РОЗБИЦЬКИЙ Йосип Антонович, 1902 р.
народження, с. Шадура Пулинського р-ну Київської
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу iм. Будьонного. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 21
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОЗБИЦЬКИЙ Флорiан Антонович, 1893 р.
народження, с. Коритище Володарського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Калмикiвка Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу
iм. Будьонного. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОЗБИЦЬКИЙ Франц Антонович, 1904 р.
народження, с. Майдан Пулинського р-ну Київської
обл., поляк.Проживав у с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, тесляр 618-ї дiльницi шляхового будiвництва. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОЗВОД Михайло Андрiйович, 1896 р. народження, с. Клинини Волочиського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта середня. Проживав у с. Бондарiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. Воровського. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 20

листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОЗГОНОВА Марфа Антонiвна, 1904 р. народження, с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в м. Первомайську, не працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 2 липня 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989
роцi.
РОЗЕНБЕРГ Якiв Юлiусович, 1880 р. народження, с. Муравня Новоград-Волинського р-ну
Київської обл., нiмець, освіта початкова. Проживав
у с-щi Привiлля Троїцького р-ну, тесляр радгоспу
"Привiлля". Донецьким обласним судом 4-5 березня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1967 роцi.
РОЗЕНЗАФТ Абрам Гершович, 1901 р. народження, м. Любча Новогрудського повiту
Мiнської губернiї, Бiлорусь, єврей, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, перукар артiлi
"Червоний партизан". Луганським обласним судом
26 грудня 1940 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РОЗЕНЗОН Рувiн Шайович, 1906 р. народження, Польща, єврей. Проживав у м. Луганську,
ткач текстильної фабрики. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 19 листопада 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОЗЕНКО Григорiй Степанович, 1898 р.
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Георгiївка Лутугинського р-ну, крiпильник шахти № 1
"Промрозвiдка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
РОЗЕНКО Митрофан Iванович, 1892 р. народження, с. Озерки Землянського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у
м. Луганську, робiтник млинкомбiнату. Вiйськовим
трибуналом Луганського гарнiзону 30 грудня 1941
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РОЗЕНКО Рейнгольд Адольфович, 1899 р.
народження, х. Калинiвка, Березiвський р-н Вiнницької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.
Свердловську, машинiст пiдйомної машини шахти
№ 1-2. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОЗЕНКО Федiр Степанович, 1893 р. народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Георгiївка Лутугинського р-ну, вибiйник шахти № 1
"Промрозвiдка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1961 роцi.
РОЗЕНФЕЛЬД Мойсей Семенович, 1914 р.
народження, м. Одеса, єврей, освiта вища. Проживав у м. Золоте Первомайської мiськради, учитель
СШ № 17. 28 травня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї засуджений до 10 р. позбавлення волi. 30 квiтня 1945
року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР
вирок скасовано, справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину. Реабiлiтований у 1945 роцi.
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РОЗIН Бернард Михайлович, 1907 р. народження, Пулинський р-н Київської обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у с. Красне Поле Маркiвського р-ну, тесляр радгоспу "Айдар". Особливою
нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
РОЗIН Леонард Людвiгович, 1906 р. народження, с. Фрайнвальд Пулинського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Сичанське Маркiвського р-ну, робiтник зернорадгоспу
"Маркiвський". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОЗIН Отто Людвiгович, 1903 р. народження, Пулинський р-н Київської обл., нiмець, освiта
початкова. Проживав у смт Маркiвка, колгоспник
к-пу "2-а п'ятирiчка". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
РОЗКIШНИЙ Iван Свиридович, 1885 р. народження, с. Мусiївка Мiловського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Мусiївцi, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегії ДПУ
УРСР 7 травня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОЗКIШНИЙ Свирид Минайович, 1860 р.
народження, с. Мусiївка Мiловського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Мусiївцi, селянин-одноосiбник. Арештований 17 лютого 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7
травня 1930 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.
РОЗЛАМIЙ Пилип Семенович, 1900 р. народження, с. Орлiвець Петрiвського р-ну Київської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
Софiївський Краснолуцької мiськради, робiтник
шахти № 10. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
23 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОЗМАЗНЯ Володимир Якович, 1909 р. народження, с. Осинове Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в Осиновому,
сторож к-пу iм. Сталiна. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 10 жовтня 1943 року засуджений до 7
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РОЗМ’ЯРЧИК Глафiра Степанiвна, 1896 р. народження, м. Луганськ, росiянка, освiта початкова.
Проживала в Луганську, домогосподарка. Арештована
17 листопада 1937 року як дружина репресованого за
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Рішення у справі
немає. Реабiлiтована у 1994 роцi.

РОЗМ’ЯРЧИК Павло Станiславович (Степанович), 1886 (1890) р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
майстер з-ду iм. Жовтневої революцiї. Репресований двiчi. Арештований 14 липня 1933 року за звинуваченням у шпигунствi. 28 вересня 1933 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
2 листопада 1937 року Особливою нарадою при
НКВС СРСР засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1933 i 1958 роках.
РОЗНЕР Вiльгельм Готфрiдович, 1872 р.
народження, х. Рудкiвський, Пулинський р-н Київської обл., нiмець. Проживав у с. Шарiвка Бiлокура-

кинського р-ну, колгоспник к-пу iм. Сталiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
РОЗНЕР Данило Данилович, 1870 р. народження, с. Сорочин Борисiвського р-ну Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Танюшiвка Новопсковського р-ну, не працював.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
РОЗНЕР Рейнгольд Фердiнандович, 1897 р.
народження, х. Рудкiвський, Пулинський р-н Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Лозне Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу
"Бiльшовик". Особливою нарадою при НКВС СРСР
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.
РОЗНЕР Романус Вiльгельмович, 1912 р.
народження, х. Рудкiвський, Пулинський р-н Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Ями Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. Крупської. Особливою нарадою при НКВС СРСР 31 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОЗНЕР Серафим Густавович, 1918 р. народження, м. Житомир, нiмець, освiта початкова.
Проживав у с. Шарiвка Бiлокуракинського р-ну,
тракторист к-пу iм. Сталiна. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1967
роцi.
РОЗСИЛЬНИЙ (РАЗСИЛЬНИЙ) Iван Стефанович, 1903 р. народження, с. Осинове Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. На час
арешту член ВКП(б). Проживав в Осиновому, секретар осередку КП(б)У. Арештований 15 сiчня 1933
року за звинуваченням у контрреволюцiйному саботажi. 19 квiтня 1933 року справу припинено, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
РОЗСИЛЬНИЙ Павло Степанович, 1897 р.
народження, с. Осинове Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Осиновому, тесляр ветшколи. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 13 листопада 1943 року засуджений до
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.
РОЗСОЛ Петро Миколайович, 1925 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець,
рядовий
розвiдгрупи.
Вiйськовим трибуналом 64 армiї 15 листопада 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 14 грудня 1942 року Вiйськовим трибуналом Сталiнградського фронту мiру покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1996 роцi.
РОЗСОЛЕНКО Iван Васильович, 1887
(1886) р. народження, смт Уразово Уразовського рну Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, завiдуючий сировинною базою хiмкомбiнату. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 7 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.
РОЗСОХА Антон Михайлович, 1892 р. народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Малоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 28 квiтня
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1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОЗСОХА Григорiй Iванович, 1872 (1873)
р. народження, х. Згоднiвка, Iзюмський р-н Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
с. Новолюбiвка Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу
"Червоне село". Репресований двiчi. Арештований
24 лютого 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 31 березня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 26 грудня
1937 року арештований за таким же звинуваченням.
19 сiчня 1939 року з-пiд варти звiльнений під підписку про невиїзд. 19 лютого 1939 року справу припинено за недоведеністю звинувачення. Реабiлiтований вiдповiдно у 1996 i 1939 роках.
РОЗСОХА Петро Кирилович, 1890 р. народження, с. Новолюбiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав на х. Єлань, Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, вантажник кам'яного кар'єру. Арештований 24
лютого 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 31 березня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РОЗСОХА Федiр Кирилович, 1897 р. народження, с. Новолюбiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав на х. Єлань, Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, вантажник кам'яного кар'єру. Арештований 24
лютого 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 31 березня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РОЗУЄВ Олександр Сергiйович, 1909 р. народження, м. Золоте Первомайської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Бiрюкове Свердловської мiськради, завiдуючий млином.
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28 квiтня 1933
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОЗУМНА (РАЗУМНА) Тетяна Оврамiвна,
1925 р. народження, с. Лимарiвка Бiловодського рну, українка, освiта початкова. Проживала в Лимарiвцi, доярка к-пу "Авангард". 25 квiтня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi
тилу вiйськової частини 1080 засуджена до 10 р.
позбавлення волi. 12 березня 1946 року Вiйськовою
колегiєю Верховного суду СРСР вирок скасовано,
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, зпiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1946 роцi.
РОЗУМНИЙ (РАЗУМНИЙ) Василь Семенович, 1897 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.
РОЗУМНИЙ (РАЗУМНИЙ) Григорiй Андрiйович, 1914 р. народження, с. Iванiвка Сахновщинського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта
початкова. Проживав у м. Перевальську, машинiст
врубмашини шахти iм. Сталiна. Арештований 1
серпня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 грудня 1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.

РОЗУМНИЙ (РАЗУМНИЙ) Олександр Наумович, 1910 р. народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1180 стрiлецького полку
350 стрiлецької дивiзiї. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 8 березня 1944 року засуджений до 3
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РОЗУМНИЙ (РАЗУМНИЙ) Петро Кононович, 1921 р. народження, с. Лимарiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, командир вiддiлення 26 маршової роти.
Вiйськовим трибуналом 51 стрiлецької дивiзiїї 12
листопада 1941 року засуджений до розстрiлу. 28
листопада 1941 року Вiйськовим трибуналом
Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
РОЙ Влас Омелянович, 1895 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. 26 квiтня 1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
РОЙ Григорiй Семенович, 1875 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. 16 березня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1933 роцi.
РОЙ Никанор Павлович, 1872 р. народження, с. Лютенька Гадяцького р-ну Київської обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Зоринську Перевальського р-ну, садiвник шахти "Никанор". Арештований 10 жовтня 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 березня 1939
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РОКОТЯНСЬКИЙ Степан Петрович, 1888
р. народження, смт Маркiвка, українець, освiта початкова. Проживав у с. Великоцьк Мiловського рну, конюх маслосирзаводу. Арештований 2 грудня
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 лютого 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РОКОТЯНСЬКИЙ Тимофiй Петрович,
1893 р. народження, смт Маркiвка, українець, освiта початкова. Проживав у с. Веселе Маркiвського
р-ну, селянин-одноосiбник. Колегiєю ОДПУ 16 травня 1932 року засуджений до 3 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОЛОФ Станiслав Генрiхович, 1885 р. народження, Польща, нiмець. Проживав у с. Шахове
Троїцького р-ну, тесляр радгоспу "Привiлля". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
РОЛЬНИК Iван Робертович, 1905 р. народження, Нiмеччина, нiмець, освiта н/середня. Проживав у м. Красний Луч, наваловiдбiйник шахти
"Сталiнський вибiй". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 8 березня 1941 року засуджений до 8
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РОМАДIН Денис Омелянович, 1891 р. народження, с. Новолимарiвка Бiловодського р-ну, росi-
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янин, освiта середня. На час арешту член ВКП(б).
Проживав у с. Бутове Старобiльського р-ну, веттехнiк радгоспу "Скотар". Старобiльським окружним судом 6 квiтня 1934 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.
РОМАЗАНОВ Дмитро Михайлович, 1912 р.
народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Вiйськовослужбовець, рядовий 3 кулеметної роти 254 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 39 стрiлецької дивiзiї 15 листопада 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РОМАКIН Григорiй Федорович, 1911 р. народження, с. Руське Сосновського р-ну Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м. Красний Луч, iнженер тресту
"Донбасантрацит". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 1 квiтня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
РОМАН Август Iванович, 1892 р. народження, х. Рудкiвський Житомирського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Лозне
Бiлокуракинського р-ну, вчитель спiвiв дитбудинку. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РОМАН Василь Гаврилович, 1894 р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта початкова. Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, сортувальник кореспонденцiї поштового
вiддiлення при зал.ст. Родакове. Арештований 9 березня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. 15 червня 1933 року справу припинено за
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
РОМАН Гаврило Васильович, 1873 р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, неписьменний. Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, сторож магазину. Арештований 2 квiтня
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 червня 1933 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РОМАН Iван Вiкторович, 1895 р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта початкова. Проживав у смт Родакове Слов'яносербського рну, листоноша. Арештований 9 березня 1933 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 червня 1933 року справу припинено за недостатнiстю
матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
РОМАН Павло Гаврилович, 1903 р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта початкова. Проживав у смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, робiтник радгоспу № 2. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
РОМАН Савелiй Вiкторович, 1892 р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта середня. Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, секретар селищної Ради. Арештований 9
березня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 червня 1933 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.

РОМАНЕНКО Андрiй Дмитрович, 1905 р.
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, бригадир-скотар Алчевського змiшторгу.
Вiйськовим трибуналом Київського вiйськового
округу 30 жовтня 1953 року засуджений до 15 р.
позбавлення волi. 30 травня 1956 року Комiсiєю
Президiї Верховної Ради СРСР мiру покарання знижено до 4 р. 6 м-цiв. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РОМАНЕНКО Борис Вiкторович, 1925 р.
народження, с. Софiївка Софiївського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Маяк Свердловської мiськради, робiтник
радгоспу "Червоний партизан". Луганським обласним судом 30 липня 1948 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РОМАНЕНКО Василь Григорович, 1880 р.
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Червоний Жовтень Антрацитiвського р-ну, не працював.
Вiйськовим трибуналом 81 окремої морської
стрiлецької бригади 12 липня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РОМАНЕНКО Григорiй Михайлович, 1894
р. народження, кол.с. Лiвенцi Троїцького р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Киянове
Троїцького р-ну, чабан радгоспу "Привiлля".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi
тилу 11 армiї 22 листопада 1941 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990
роцi.
РОМАНЕНКО Iван Михайлович, 1909 р.
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 1037 артилерiйського полку. Вiйськовим
трибуналом 203 стрiлецької дивiзiї 4 червня 1943
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РОМАНЕНКО Лiдiя-Єлизавета Євстигнiївна, 1899 р. народження, смт Щотове Антрацитiвської мiськради, українка, освіта початкова. Проживала в смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськради, лебiдчиця шахти № 33-37. Арештована 7 сiчня 1944
року за звинуваченням у зв'язках з нiмецькою полiцiєю i жандармерiєю. 24 березня 1944 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
РОМАНЕНКО Микола Iванович, 1944 р.
народження, м. Горлiвка Донецької обл., українець,
освiта середня. Проживав у м. Лисичанську, студент 5-го курсу Лисичанського гiрничого технiкуму. Луганським обласним судом 17 сiчня 1964 року
засуджений до 6 м-цiв позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
РОМАНЕНКО Микола Йосипович, 1878 р.
народження, с. Розспасiївка Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Розспасiївцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегії ДПУ УРСР вiд 13 березня 1930 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
РОМАНЕНКО Микола Йосипович, 1909 р.
Народження, с-ще Лоскутівка Попаснянського рну, українець, освіта початкова. До призову проживав за місцем народження. Військовослужбовець,
рядовий 173 запасного стрілецького полку 6 армії.
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Арештований 21 червня 1943 року за звинуваченням у зраді Батьківщини. 14 липня 1943 року з-під
варти звільнений за відсутністю складу злочину.
Реабілітований у 1999 році.
РОМАНЕНКО Митрофан Романович, 1890
р. народження, с. Вербувате Павлоградського р-ну
Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник Бугаївського кам'яного кар'єру. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. 25 березня 1940 року УНКВС
по Луганськiй обл. вирок скасовано, справу припинено. Реабiлiтований у 1940 роцi.
РОМАНЕНКО Олександр Дмитрович, 1907
р. народження, с. Новомарковичi Жлобiнського рну Гомельської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник доменного цеху з-ду iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963
роцi.
РОМАНЕНКО Олексiй Васильович, 1904 р.
народження, м. Кремiнна, українець. Проживав у
Кремiннiй, техпрацiвник райспоживспiлки. Спецколегiєю Донецького обласного суду 15 липня 1936
року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1988 роцi.
РОМАНЕНКО Пилип Григорович, 1899 р.
народження, с. Розсохувате Маркiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, бригадир рiльничої бригади к-пу iм. Шевченка. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року. засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РОМАНЕНКО Прокопiй Федорович, 1901
р. народження, смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
у Нижньому Нагольчику, облiковець к-пу "Комсомолець". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 8
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
РОМАНЕНКО Тетяна Кирилiвна, 1915 р.
народження, с. Кам'янка Старобiльського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в Кам'янцi,
помiчник бригадира тракторної бригади Кам'янської МТС. Особливою нарадою при НКВС СРСР 7
серпня 1943 року ухвалено постанову про вислання
за межi України як члена сiм'ї репресованого за
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 7 липня 1947
року Особливою нарадою при МДБ СРСР попередню постанову скасовано, справу припинено. Реабiлiтована у 1947 роцi.
РОМАНЕНКО Якiв Лук'янович, 1898 р. народження, с. Розспасiївка Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Лозно-Олександрiвка Бiлокуракинського р-ну, не працював.
Луганським обласним судом 22 квiтня 1946 року
засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РОМАНОВ Аркадiй Михайлович, 1888 р.
народження, м. Сергiєв Московської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, вища. Проживав у м. Мiусинську Краснолуцької мiськради, завiдуючий будiвельним вiддiлом Штербуду. Луганським окрсудом
15-16 жовтня 1927 року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1992 роцi.

РОМАНОВ Григорiй Миколайович, 1893 р.
народження, х. Ленiна, Ростовська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Попасна, бухгалтер з-ду iм. Шмiдта. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
РОМАНОВ Еммануїл Леонтiйович, 1883 р.
народження, ст-ця Усть-Медведицька Усть-Медведицького р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Красний Луч, шорник кiнного двору Василiвської
проходки. Арештований 18 жовтня 1930 року за
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 15 грудня 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РОМАНОВ Iван Вiкторович, 1920 р. народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у Новобiлiй, колгоспник к-пу iм. Ворошилова. Арештований 5 квiтня
1943 року за звинуваченням у зрадницьких дiях. 5
травня 1944 року справу праву припинено за недостатнiстю даних для притягненння до суду, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РОМАНОВ Iван Дем'янович, 1911 р. народження, с. Ушакiвка Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в Ушакiвцi, вибiйник шахти радгоспу "Комсомолець". Арештований 26 вересня 1940 року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 3 вересня
1941 року виправданий Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Київського вiйськового округу. Реабiлiтований у 1941 роцi.
РОМАНОВ Сергiй Трохимович, 1909 р. народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Круглому, тесляр
радгоспу № 10. Арештований 24 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.
РОМАНОВ Тихiн Миколайович, 1891 р. народження, х. Ленiна, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Краснодонi, заступник комерцiйного директора Сорокинського рудоуправлiння. Репресований двiчi.
Арештований 30 сiчня 1933 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 10 лютого 1933 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1994 i 1959 роках.
РОМАНОВ Федот Максимович, 1890 р. народження, с. Панки Боброво-Дворського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 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 1989 роцi.
РОМАНОВ Фiлософ Iванович, 1912 р. народження, с. Кондаль Шемишейського р-ну Пензенської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, завiдуючий магазином. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по
охоронi тилу 12 армiї 26 грудня 1941 року засудже-
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ний до 10 р. позбавлення волi. 12 листопада 1946
року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР
вирок скасовано, справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1946 роцi.
РОМАНОВ Якiв Iванович, 1888 р. народження, с. Комаровичi Шум’яцького р-ну Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Алчевську, будiвельний
десятник житлового кооперативу. Вiйськовим трибуналом військ прикордонної i внутрiшньої охорони УРСР 19-20 грудня 1937 року засуджений до 7 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РОМАНОВ Якiв Савелiйович, 1894 р. народження, с. Мазово Єльнiнського р-ну Смоленської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня.
На час арешту член ВКП(б). Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, технiк з паспортизацiї коксохiмзаводу. Вiйськовим трибуналом Харкiвського
вiйськового округу 21 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 24 сiчня 1939 року Верховним судом СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1991 роцi.
РОМАНОВА-ГУТ Анна Iванiвна, 1906 р.
народження, с. Сатанiвка Сатанiвського р-ну
Вiнницької обл., полька, освiта початкова. Проживала в с. Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, домогосподарка. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
25 листопада 1937 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
РОМАНОВА Вiра Олексiївна, 1920 р. народження, с. Iллiрiя Лутугинського р-ну, українка,
освiта початкова. Проживала в с. Ушакiвка Лутугинського р-ну, домогосподарка. Арештована 26 вересня 1940 року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 10 червня 1941
року справу припинено за вiдсутнiстю протиправних дiй, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1941
роцi.
РОМАНОВА Євдокiя Самiйлiвна, 1912 р.
народження, смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської мiськради, росiянка, освiта початкова. Проживала в Нагольно-Тарасiвцi, не працювала. Арештована 10 червня 1941 року за звинуваченням у вихваляннi нiмецької армiї. 10 вересня 1941 року виправдана Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. Реабiлiтована у 1941 роцi.
РОМАНОВА Мотрона Петрiвна, 1890 р. народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, українка, неписьменна. Проживала в с. Ушакiвка Лутугинського р-ну, не працювала. Арештована 26 вересня 1940 року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 3 вересня 1941 року
справу припинено за недоведенiстю протиправних
дiй, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1941
роцi.
РОМАНОВА Нiна Євгенiвна, 1922 р. народження, м. Охтирка Сумської обл., росiянка, освiта
н/вища. Проживала в м. Луганську, секретар директора м'ясокомбiнату. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 3 жовтня 1944 року
засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1965 роцi.
РОМАНОВИЧ Костянтин Iванович, 1895 р.
народження, Польща, українець, освiта середня.
Проживав у с. Дiброва Мiловського р-ну, шкiльний
учитель. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-

ганської обл. 12 жовтня 1943 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РОМАНОВСЬКИЙ Вiктор Антонович,
1893 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, крiпильник шахти iм.
Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
РОМАНОВСЬКИЙ Люцiан Iванович, 1885
р. народження, Польща, поляк, освiта початкова.
Проживав у м. Кiровську, гiрничий десятник шахти
№ 22. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОМАНОВСЬКИЙ Микита Васильович,
1905 р. народження, Фiнляндiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м. Рубiжне, заступник начальника
з-ду хiмкомбiнату. Репресований двiчi. Колегiєю
ОДПУ 22 жовтня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 25 грудня 1937 року "трiйкою"
УНКВС по Архангельськiй обл., Росiйська Федерацiя, засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1959 i 1957 роках.
РОМАНОВСЬКИЙ Олександр Iванович,
1897 р. народження, Польща, українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, завiдуючий
конторою "Заготхудоба". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОМАНЦЕВ Трохим Овсiйович, 1895 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.
РОМАНЦОВ Iван Вiкторович, 1905 р. народження, Болховський р-н Курської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Стахановi, вибiйник шахти iм. Iллiча. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОМАНЧЕНКО Григорiй Миколайович,
1910 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта
початкова. Проживав у с-щi Свiтличне Краснодонської мiськради, гiрничий технiк шахти № 3-4.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 7 лютого 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РОМАНЧЕНКО Дмитро Петрович, 1899 р.
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського рну, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Грушове Краснолуцької мiськради, монтер шахти
№ 152. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР
24 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РОМАНЧЕНКО Олексiй Васильович, 1914
р. народження, с. Нова Астрахань Кремiнського рну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 851 полку 287 стрiлецької дивiзiї.
Арештований 17 червня 1942 року за звинуваченням у зберiганнi фашистської листiвки. В судовому
порядку справа не розглядалася, оскiльки в умовах
бойових дiй О.В.Романченко зник з поля зору військюристів. Реабiлiтований у 1978 роцi.
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РОМАНЧЕНКО Федiр Васильович, 1919 р.
народження, м. Рубiжне, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 24 прикордонного полку. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
по охоронi тилу Пiвденного фронту 3 березня 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РОМАНЧУК Василь Петрович, 1902 р. народження, с. Новоолександрiвка Горлiвського р-ну
Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, вагоновожатий міського трамвайного управлiння. Луганським обласним судом
24-27 лютого 1941 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РОМАНЧУК Марiя Петрiвна (Меланiя
Юхимiвна), 1902 р. народження, с. Новоолександрiвка Горлiвського р-ну Донецької обл., українка,
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, санiтарка залiзничної полiклiнiки. Луганським обласним судом 24-27 лютого 1941 року засуджена до
розстрiлу. Верховним судом УРСР 26 квiтня 1941
року розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
РОМАНЧУК Юхим Матвiйович, 1876 р. народження, с. Маломихайлiвка Василькiвського р-ну
Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Зоринську Перевальського р-ну,
сторож шахти "Никанор". Арештований 4 жовтня
1937 року за антирадянську агітацію. Рiшення у
справi немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.
РОМАНЮК Iван Васильович, 1897 р. народження, Польща, українець, освiта початкова. Проживав у смт Комишуваха Попаснянського р-ну, робiтник радгоспу "Вибiйник". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОМАСКЕВИЧ Федiр Васильович, 1895 р.
народження, с. Яловка Красногорського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
середня. Проживав у м. Свердловську, служитель
релігійного культу. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 11 червня 1944 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
РОМАСС Iван Семенович, 1907 р. народження, с. Новоганнiвка Краснодонського р-ну,
українець. Проживав у Новоганнiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 березня 1930 року висланий
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОМАСЬ Григорiй Семенович, 1900 р. народження, с. Новоганнiвка Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 2 жовтня 1933 року за звинуваченням у
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 8
грудня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РОМАСЬ Юхим Васильович, 1904 р. народження, с. Новоганнiвка Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новоганнiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 листопада 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.

РОМАШЕНКО Iван Iванович, 1914 р. народження, с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi,
вантажник хiмiчного з-ду. Арештований 10 серпня
1938 року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 18 серпня 1938 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994
роцi.
РОМАШКЕВИЧ Антон Iванович, 1876 р.
народження, Литва, литовець, освiта початкова.
Проживав у м. Артемiвську Перевальського р-ну,
робiтник шахти № 10 iм. Артема. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 16 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОМАШКЕВИЧ Iван Антонович, 1909 р.
народження, м. Алчевськ, поляк, освiта середня.
Проживав у Перевальську, десятник шахти iм. Сталiна. Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РОМАШКIН Федiр Васильович, 1890 р. народження, с. Ромашки Верхньо-Курмоярського рну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, бухгалтер райземвiддiлу. Арештований 22 квiтня 1943
року за звинуваченням у зв'язках з нiмецькими каральними органами. 12 червня 1943 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РОМАШКО Андрiй Миколайович, 1894 р.
народження, Польща, бiлорус, освiта середня. Проживав у м. Луганську, плановик з-ду iм. Будьонного. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
РОМАЩЕНКО Панас Михайлович, 1902 р.
народження, с. Лебедьовка Льговського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта
початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав
у кол.с. Червоне Кам'янської сiльради Лутугинського р-ну, голова сiльради. Арештований 26 листопада 1935 року за звинуваченням у дискредитацiї радянської влади. 3 березня 1936 року справу припинено за недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РОМАЩЕНКО Федiр Кирилович, 1899 р.
народження, м. Чистякове Донецької обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Вахрушеве
Краснолуцької мiськради, помiчник головного
iнженера шахтоуправлiння № 7-8. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 12 квiтня
1939 року засуджений до 15 р. позбавлення волi. 7
березня 1941 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР справу повернено на дослiдування. 25
сiчня 1945 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1945 роцi.
РОМЕНСЬКА Марфа Iванiвна, 1900 р. народження, кол.с. Кiрова Кононiвської сiльради
Бiловодського р-ну, українка, освiта початкова.
Проживала за мiсцем народження, без певних занять. Арештована 2 лютого 1946 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 12 квiтня 1946 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1946 роцi.
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РОМЕНСЬКИЙ Аристарх Антонович, 1902
р. народження, м. Новоросiйськ Краснодарського
краю, Росiйська Федерацiя, українець, освiта н/вища. Член ВКП(б) у 1939-1944 рр. Проживав у м.
Старобiльську, директор Буткiвського дитбудинку.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 лютого
1944 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОМЕНСЬКИЙ Григорiй Захарович, 1897
р. народження, с. Пантюхине Новопсковського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Пантюхиному, селянин-одноосiбник. Народним судом
Маркiвського р-ну 18 березня 1934 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964
роцi.
РОМЕНСЬКИЙ Дмитро Степанович, 1906
р. народження, с. Проїждже Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, робiтник
радгоспу iм. Артема. Луганським обласним судом
11 липня 1946 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РОМЕНСЬКИЙ Iван Захарович, 1902 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова. Проживав у Кремiннiй, начальник цеху фабрики
меблiв. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 18 лютого 1946 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
РОМЕНСЬКИЙ Iван Семенович (Венедикт
Францович), 1916 (1918) р. народження, с. Царiвка
Новоайдарського р-ну, румун, освiта середня.
Вiйськовослужбовець, рядовий 92 запасного стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 13 запасної
стрiлецької бригади Південно-Уральського військового округу, Російська Федерація, 21 грудня 1942
року засуджений до розстрiлу. 2 лютого 1943 року
Верховним судом СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
РОМЕНСЬКИЙ Максим Костянтинович,
1913 р. народження, с. Первомайськ Сватiвського
р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 174 полку 59 стрiлецької дивiзiї.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 3 сiчня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РОМЕНСЬКИЙ Олексiй Олексiйович, 1906
р. народження, м. Орджонiкiдзе Донецької обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, маркшейдер тресту "Донпромвугiлля". Особливою нарадою при НКВС СРСР 1 квiтня 1944 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
РОМЕНСЬКИЙ Петро Корнiйович, 1906 р.
народження, кол.с. Малярiвка Краснопiльської
сiльради Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, завiдуючий складом
44 окремої роти зв'язку. Вiйськовим трибуналом 59
армiї 20 сiчня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РОММЕЛЬ Роман Готлiбович, 1912 р. народження, с. Мiллерово Матвєєво-Курганського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, возiй
артiлi "Гужовик". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 9 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1962 роцi.

РОН Готлiб Адамович, 1913 р. народження,
с. Зеленопiлля Свердловської мiськради, нiмець,
освiта початкова. Проживав у Зеленопiллi, селянинодноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 11 липня 1932 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОПАЄВ Пантелеймон (Пантелiй) Степанович, 1886 р. народження, с. Єфремово-Степановка Тарасовського р-ну Ростовської обл., Росiйська
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, табельник обласної лiкарнi.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
РОПАЄВ Прокопiй Степанович, 1892 р. народження, с. Єфремово-Степановка Тарасовського
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
робiтник фабрики "Укрмеблi". Арештований 29 червня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї i наклепах на радянський уряд. 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.
РОРБАХ В'ячеслав Йосипович, 1886 р. народження, с. Татарнiвка Коростенського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.
Лисичанську, газiвник склозаводу "Пролетар". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1957 роцi.
РОРБАХ Iван Андрiйович, 1893 р. народження, с. Липляни Коростенського р-ну Київської
обл., поляк. Проживав у м. Лисичанську, майстер
склозаводу "Пролетар". Комiсiєю НКВС і Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОРБАХ Микола Йосипович, 1895 р. народження, с. Татарнiвка Коростенського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав в м.
Лисичанську, майстер склозаводу "Пролетар". Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 2 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1957 роцi.
РОСЛОВ Петро Олексiйович, 1903 р. народження, с. Малокостянтинiвка Перевальського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Малокостянтинiвцi, колгоспник к-пу iм. Ворошилова.
Репресований двiчi. Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР 9 липня 1931 року засуджений до 3
р. позбавлення волi. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Iркутської обл., Росiйська Федерацiя, 29 грудня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1992 роках.
РОСЛЯКОВ Павло Парфентiйович, 1894 р.
народження, с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, росiянин.Проживав у м. Луганську,
бригадир з-ду iм. Артема. Судовою "трiйкою" при
Колегiї ДПУ УРСР по Донецькiй обл. 27 сiчня 1931
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
РОСНОВСЬКИЙ Iван Йосипович, 1903 р.
народження, с. Дубовець Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Новочервоне Троїцького р-ну, тесляр Новочерво-
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ненської МТС. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
РОСТЕК (РОСТІК) Асаф Августович, 1907
р. народження, х. Рудкiвський, Житомирський р-н
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Шарiвка Бiлокуракинського р-ну, тесляр к-пу
ім. Ілліча. Донецьким обласним судом 17-19 квiтня
1937 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РОСТОВЦЕВ Iван Прокофiйович, 1898 р.
народження, с. Гладухiно Оричевського р-ну Кiровської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.
Старобiльську, секретар окружкому КП(б)У. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 березня 1941
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1954 роцi.
РОТАЙ Емiль Генрiхович, 1890 р. народження, с. Синiй Мох Баранiвського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Кризьке Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "13 рокiв
Жовтня". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОТАНОВ Iван Євстахiйович, 1905 р. народження, м. Кiровськ, росiянин, освiта початкова.
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Стахановi, робiтник шахти № 3-3-бiс. Луганським обласним судом 11 липня 1939 року засуджений до 1 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1939 роцi.
РОТОВ Андрiй Федосiйович, 1909 р. народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Петро-Миколаївка Лутугинського р-ну, робiтник кам'яного
кар'єру. Судовою "трiйкою" при Колегії ДПУ УРСР
27 лютого 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОТОВ Iван Андрiйович, 1898 р. народження, с. Середньотепле Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Середньотеплому, робiтник залiзничної магістралі Москва-Донбас. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
РОТОВ Никифор Пилипович, 1889 р. народження, с. Середньотепле Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Середньотеплому, коваль к-пу "Вранiшня зоря". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 26
сiчня 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
РОТТ Густав Фрiдрiхович, 1895 р. народження, с. Ужачинська Губа Новоград-Волинського
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, рахiвник райшляхвiддiлу. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. 4 березня 1940 року тим же органом мiру покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОТТЕР Iван Iванович, 1894 р. народження,
Румунiя, румун, освiта початкова. Проживав у смт
Урало-Кавказ Краснодонської мiськради, працiвник
прилавку. Особливою нарадою при НКВС СРСР 30

грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОХ Фердiнанд Iванович, 1907 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 1963 роцi.
РОХМАН (РАХМАН) Андрiй Олексiйович,
1908 р. народження, с. Уразово Уразовського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, електромонтер шахти № 36. Арештований 28 червня 1942 року за звинуваченням у зрадництвi. 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.
РОЩАХ Клавдiя Павлiвна, 1882 р. народження, с. Ольгопiль Ольгопiльського р-ну Вiнницької обл., українка, освiта середня. Проживала в
смт Ленiнське Свердловської мiськради, вчителька
НСШ. 7 липня 1942 року Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової частини
1125 засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
РОЩЕНКО Олексiй Микитович, 1896 р. народження, смт Кам'яне Антрацитiвської міськради,
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем
народження, монтер шахти № 28-29. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
РОЩЕНКО Петро Григорович, 1878 р. народження, с. Кукуєвка Уразовського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Троїцьке, пiчник промкомбiнату. Постановою Особливої наради при НКВС
СРСР вiд 19 сiчня 1944 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РОЩИН Андрiй Самiйлович, 1893 р. народження, х. Водянський, Нижньочирський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, вантажник шахти № 3-4. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РОЩУПКIН (РАЩУПКІН) Василь Трохимович, 1905 р. народження, с. Червоний Жовтень
Станично-Луганського р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у Червоному Жовтнi, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ по
Донецькiй обл. 27 сiчня 1931 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РОЩУПКIН Єгор Федорович, 1905 р. народження, с. Стегаловка Долгоруковського р-ну Липецької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Ровеньки, завiдуючий
вiддiлом кадрiв райземвiддiлу. Арештований 15
сiчня 1933 року за звинуваченням у саботажi хлiбозаготiвель. 19 квiтня 1933 року справу припинено,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
РОЩУПКIН (РАЩУПКІН) Єфрем Степанович, 1885 р. народження, с. Червоний Жовтень
Станично-Луганського р-ну, росiянин, неписьмен-
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ний. Проживав у Червоному Жовтнi, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР по Донецькiй обл. 27 сiчня 1931 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
РОЩУПКIН (РАЩУПКIН) Макар Федосiйович, 1904 р. народження, с. Червоний Жовтень
Станично-Луганського р-ну, росiянин, освіта початкова. Проживав у Червоному Жовтнi, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР по Донецькiй обл. 27 сiчня 1931 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
РОЩУПКIН (РАЩУПКІН) Федiр Павлович, 1905 р. народження, с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Червоному Жовтнi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при
Колегiї ДПУ УРСР по Донецькiй обл. 27 сiчня 1931
року засуджений до 5 р. позбавлення волi.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
в обох справах у 1989 роцi.
РТИЩЕВ Дмитро Сергiйович, 1893 р. народження, с. Нижньобольшоє Воровського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Первомайську, начальник пункту навантаження Альбертiвського шахтоуправлiння. Луганським обласним судом 17 вересня 1948 року засуджений до 25 р. позбавлення волi.
19 сiчня 1955 року строк покарання знижено до 10
р. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РУБАН Андрiй Максимович, 1884 р. народження, с. Микiльське Мiловського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Микiльському, колгоспник к-пу iм. Луначарського. 6 липня 1942 року
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi
тилу вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУБАН Антон Iванович, 1912 р. народження, с. Микiльське Мiловського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у м. Луганську, головний бухгалтер
обласної
контори
"Сортнасiновоч".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 2 червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РУБАН Ганна Василiвна, 1903 р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, українка, освiта
початкова. Проживала в Мiлуватцi, домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 8 квiтня
1944 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
РУБАН Iван Андрiйович, 1912 р. народження, с. Микiльське Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, курсант 357
запасного стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 14 запасної стрiлецької бригади 16 липня 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РУБАН Йосип Iванович, 1909 р. народження, с. Микiльське Мiловського р-ну, українець, освiта н/середня. Проживав у м. Новочеркаську Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, ветфельдшер.
Арештований 1 липня 1938 року за звинуваченням
у шпигунствi, що в ходi слiдства не було доведено.

13 листопада 1939 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.
РУБАН Катерина Євдокимiвна, 1929 р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала у Мiлуватцi, не
працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 18 квiтня 1944 року засуджена до 5
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
РУБАН Костянтин Андрiйович, 1909 р. народження, с. Червонопопiвка Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, робiтник спецтабору НКВС. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 5 червня 1944 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РУБАН Марiя Семенiвна, 1904 р. народження, с. Пушкарне Обоянського р-ну Курської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова.
Проживала у с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, не
працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 18 вересня 1944 року засуджена до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
РУБАН Микола Захарович, 1919 р. народження, смт Михайлiвка Перевальського р-ну,
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець,
заступник командира штабної батареї 420 артилерiйського полку. Вiйськовим трибуналом 60 стрiлецької дивiзiї 7 березня 1942 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РУБАН Микола Семенович, 1924 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова.
Проживав у Кремiннiй, без певних занять. Луганським обласним судом 11 вересня 1950 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
РУБАН Неонiла Сидорiвна, 1890 р. народження, м. Кремiнна, українка, освiта початкова.
Проживала в Кремiннiй, домогосподарка. Луганським обласним судом 17 липня 1950 року засуджена
до 25 р. позбавлення волi. 24 вересня 1954 року
Верховним судом УРСР міру покарання знижено
до 10 р. Реабiлiтована у 1992 роцi.
РУБАН Павло Дмитрович, 1910 р. народження, с. Уткине Перевальського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав в Уткиному, не працював. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону
14 жовтня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РУБАН Павло Федорович, 1904 р. народження, м. Брянка, росiянин, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 102 полку. Вiйськовим трибуналом 35 стрiлецької дивiзiї 10 липня
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
РУБАН Панас Денисович, 1894 р. народження, с. Зоринiвка Мiловського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав у Зоринiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї
ДПУ УРСР вiд 16 березня 1930 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУБАН Семен Степанович, 1891 р. народження, м. Кремiнна, українець, неписьменний.
Проживав у Кремiннiй, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Арештований 25 червня 1934 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 листопада 1934 року справу припинено за недоведенiс-
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тю звинувачення. Лiнiйним судом Північно-Донецької залiзницi 26-27 березня 1936 року засуджений
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно
у 1994 i 1989 роках.
РУБАН Стефан Савич, 1900 р. народження,
с. Микiльське Мiловського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав у с. Дiброва Мiловського рну, бригадир тракторної бригади к-пу iм. Тельмана.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 12 серпня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РУБАН Тимофiй Степанович, 1899 р. народження, с. Зорикiвка Мiловського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Зорикiвцi, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ
УРСР 16 березня 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУБАН Федiр Васильович, 1915 р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий. Вiйськовим
трибуналом 258 стрiлецької дивiзiї 2 червня 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РУБАН Федiр Тимофiйович, 1904 р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, крiпильник шахти iм.
Iллiча. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1958 роцi.
РУБАН Яким Панасович, 1892 р. народження, м. Бахмач Чернiгiвської обл., українець, освiта
початкова. Проживав у м. Лисичанську, агроном
радгоспу "Пiвнiчдондрес". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
РУБАНОВ Дмитро Сильвестрович, 1895 р.
народження, х. Фомiхiнський, Серафимовицький рн Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч,
кучер госпчастини тресту "Донбасантрацит".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1964 роцi.
РУБАНОВ Якiв Панасович, 1906 р. народження, Будьонновський р-н Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, крiпильник шахти iм.
Крупської. Арештований 28 квiтня 1938 року за
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 1 лютого 1939 року справу припинено за малозначнiстю, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РУБАНОВИЧ Микола Йосипович, 1876 р.
народження, с. Небелиця Макарiвського р-ну Київської обл., українець, освiта вища. Проживав у с.
Переможне Лутугинського р-ну, дiльничний ветлiкар. Арештований 14 вересня 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. В ходi слiдства
провина не була доведена, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1939 роцi.
РУБАЦЕК Вiльгельм Йоганнович, 1898 р.
народження, Нiмеччина, нiмець, освiта середня.
Проживав у м. Брянка, робiтник шахти № 12. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 листопада 1937

року ухвалено постанову про вислання за межi
СРСР. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РУБАШЕВСЬКИЙ Григорiй Никифорович, 1913 р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 788 стрiлецького полку.
Вiйськовим трибуналом 52 стрiлецького корпусу 21
липня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1998 роцi.
РУБАШКА Никифор Васильович, 1907 р.
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у кол.с.
Бiлявка Кремiнського р-ну, столяр молочної ферми
Рубiжанського робкоопу. Арештований 18 грудня
1931 року за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 17 липня 1932 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.
РУБАШКIН Валентин Iванович, 1919 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, командир саперного
взводу 1019 стрiлецького полку 307 стрiлецької дивiзiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 17 липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1956 роцi.
РУБАШКIН Григорiй Федорович, 1902 р.
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 360 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 74 стрiлецької дивiзiї 3 квiтня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
РУБАШКIН Iван Макарович, 1896 р. народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у м. Лисичанську,
головний iнженер шахти iм. Титова. Вiйськовим
трибуналом Московського вiйськового округу 29
вересня 1943 року засуджений до 6 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.
РУБАШКО Iван Васильович, 1891 р. народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Єпiфанiвцi, столяр "Укрторгбуду". Арештований 9 грудня 1931 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 13 грудня 1931 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1931 роцi.
РУБАШКО Iван Микитович, 1901 р. народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну,
українець, освiта вища. Проживав у м. Луганську,
викладач педагогiчного iнституту. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.
РУБАШКО Прокiп Никонович, 1885 р. народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Єпiфанiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Арештований 8 грудня 1931 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 21 лютого 1932 року виправданий "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР. 22 квiтня 1933 року Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1932 i
1989 роках.
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РУБИЛКIН Йосип Якович, 1892 р. народження, х. Степки, Тормосiнський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, конюх кiнного
двору тресту "Боковоантрацит". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
РУБIЖАНСЬКИЙ Андрiй Петрович, 1916
р. народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Кризькому,
колгоспник к-пу "13 рокiв Жовтня". Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Iркутської обл., Росiйська
Федерацiя, 14 лютого 1942 року засуджений до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РУБIЖАНСЬКИЙ Микита Євдокимович,
1887 р. народження, с. Великоцьк Мiловського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Великоцьку, селянин-одноосiбник. Арештований 23
сiчня 1931 року за звинуваченням у приналежностi
до контрреволюцiйної органiзацiї. 20 жовтня 1931
року з-пiд варти звiльнений під підписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1997 роцi.
РУБIН Теофiл Мусiйович, 1920 р. народження, м. Варшава, Польща, єврей, освiта н/середня.
Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду iм. Ворошилова. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 16 жовтня 1941 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РУБIНЕР Рахiль Абрамiвна, 1909 р. народження, Польща, єврейка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, приймальниця вiддiлу технiчного контролю з-ду iм. Жовтневої революцiї. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 19 листопада 1937
року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1989
роцi.
РУБЛЕВСЬКИЙ Владислав Павлович,
1888 р. народження, с. Костянтинiвка Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова.
Проживав у с. Переможне Новоайдарського р-ну,
тесляр зернорадгоспу "Новоайдарський". Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1963 роцi.
РУБЧЕНКО Iван Костянтинович, 1901 р.
народження, м. Красний Сулiн Ростовської обл.,
Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Ровеньки, секретар мiськкому
КП(б)У. Вiйськовою колегiєю Верховного суду
СРСР 2 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1957 роцi.
РУДА Наталiя Василiвна, 1916 р. народження, м. Черкаси, українка, освiта середня. Проживала
в м. Попасна, не працювала. Луганським обласним
судом 3 грудня 1951 року засуджена до 25 р. позбавлення волi. 24 вересня 1954 року Верховним судом УРСР строк покарання знижено до 10 р. Реабiлiтована у 1991 роцi.
РУДАКОВ Iван Васильович, 1911 р. народження, с. Добрик Брасовського р-ну Брянської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, коногон шахти
iм. ОДПУ. Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 11 вересня 1938 року.
Реабiлiтований у 1960 роцi.

РУДАКОВ-КОМАРЦЕВ Олексій Сергійович*, 1915 р. народження, м. Ленінград, Російська
Федерація, росіянин, освіта середня. Проживав у м.
Луганську, водій. Арештований 18 лютого 1943 року за звинуваченням у службі в німецькій армії. 21
липня 1943 року справу припинено за недостатністю матеріалів для притягнення до суду. Реабілітований у 1994 році.
РУДАКОВ Юхим Петрович, 1886 р. народження, с. Невдольськ Севського р-ну Смоленської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний.
Проживав у м. Брянка, не працював. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
РУДАКОВСЬКИЙ Антон Йосипович, 1886
р. народження, Польща, поляк, освiта початкова.
Проживав у м. Антрацитi, слюсар шахти № 8-9.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РУДАЧЕНКО Iван Кирилович, 1908 р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта
початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав
у Слов'яносербську, колгоспник к-пу "Об'єднана
праця". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26
серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
РУДЕНКО Андрiй Онисимович, 1890 р. народження, м. Попасна, українець, освiта середня.
Проживав у Попасній, товарознавець. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 20-21 листопада 1944 року засуджений до 20 р. позбавлення
волi. 9 жовтня 1956 року Військовим трибуналом
Київського військового округу міру покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РУДЕНКО Антон Денисович, 1912 р. народження, с. Бiлоярiвка Амвросiївського р-ну Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.
Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, бригадир тракторної бригади к-пу iм. Ленiна. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 30 липня 1943
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РУДЕНКО Василь Павлович, 1918 р. народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, старший технiк 159 винищувального авиаполку 229 винищувальної авiацiйної дивiзiї. Вiйськовим трибуналом Лiгницького гарнiзону Пiвнiчної групи
вiйськ 18 серпня 1948 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1955 роцi.
РУДЕНКО Володимир Юхимович, 1913 р.
народження, с. Безгинове Новоайдарського р-ну,
українець, освiта н/вища. На час арешту член
ВКП(б). Вiйськовослужбовець, заступник полiтрука 844 артилерiйського полку 303 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 31 армiї 8 сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 4 лютого 1942 року. Реабiлiтований у 1998 роцi.
РУДЕНКО Гаврило Йосипович, 1888 р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Дяковому, не
працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13
жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.

231

Назвемо всіх поіменно
РУДЕНКО Гаврило Михайлович, 1879 р.
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 15 березня 1930 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУДЕНКО Ганна Iванiвна, 1920 р. народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, українка, освiта початкова. Проживала в м. Кiровську,
лебiдниця шахти № 22 "Голубiвка". Вiйськовим
трибуналом 13 армiї 25 жовтня 1942 року засуджена до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1993
роцi.
РУДЕНКО Григорiй Вакулович, 1894 р. народження, с. Макiївка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Макiївцi, тесляр к-пу iм. Шевченка. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 4 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1964 роцi.
РУДЕНКО Григорiй Єгорович, 1884 р. народження, с. Кожля Льговського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 3 липня 1938 року
за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 9 серпня 1938 року справу
припинено за смертю підслідного. Реабiлiтований у
1994 роцi.
РУДЕНКО Данило Iванович, 1903 р. народження, смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 1035 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 280 стрiлецької дивiзiї 20 серпня 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23
серпня 1942 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РУДЕНКО Денис Iванович, 1898 р. народження, смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Петрiвцi,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 30 листопада 1931
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
РУДЕНКО Євдокiя Семенiвна, 1912 р. народження, с. Безгинове Новоайдарського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала у Безгиновому,
колгоспниця. Арештована 9 березня 1943 року за
звинуваченням у зрадницьких дiях. 30 березня 1943
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994
роцi.
РУДЕНКО Iван Васильович, 1902 р. народження, с. Миколаївка Станично-Луганського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, шлiфувальник з-ду № 60. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 18 жовтня
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
РУДЕНКО Iван Володимирович, 1905 р. народження, с. Макiївка Кремiнського р-ну, українець, неписьменний. Вiйськовослужбовець, рядовий 959 стрілецького полку 309 стрiлецької дивiзiї.
Вiйськовим трибуналом 6 армiї 11 грудня 1942 року засуджений до розстрiлу заочно. Реабiлiтований
у 1943 роцi.

РУДЕНКО Iван Григорович, 1904 р. народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 654 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 148 стрiлецької дивiзiї 29 серпня 1942 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
РУДЕНКО Iван Данилович, 1907 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. 7 червня
1932 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у
1994 роцi.
РУДЕНКО Iван Дмитрович, 1898 р. народження, с. Новоганнiвка Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав на х. Черкаський Брiд Новоганнiвської сiльради, селянин-одноосiбник. Арештований 5 лютого 1930 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 квiтня
1930 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.
РУДЕНКО Iван Iванович, 1903 р. народження, м. Кролевець Сумської обл., українець, освiта
вища. Проживав у м. Красний Луч, начальник будiвництва з-ду № 26. Колегiєю ОДПУ 18 лютого 1931
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
РУДЕНКО Iван Карпович, 1898 р. народження, смт Станично-Луганське, росiянин, освiта
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 229
окремого
шляхово-будiвельного
батальйону.
Вiйськовим трибуналом 3 армiї 25 серпня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РУДЕНКО Iван Корнiйович, 1899 р. народження, м. Попасна, українець, освiта середня. Проживав у Попаснiй, техпрацiвник селищної Ради. Репресований двiчi. Арештований 15 грудня 1933 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної повстанської органiзацiї. 20 лютого
1934 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у
1994 i 1957 роках.
РУДЕНКО Iван Миколайович, 1901 р. народження, Новооскольський р-н Харкiвської обл.,
українець. Проживав у м. Алмазна Стахановської
мiськради, майстер доменного цеху з-ду "Сталь".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 серпня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РУДЕНКО Iван Трохимович, 1913 р. народження, м. Первомайськ, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 4 дивiзiону
вiйськ НКВС. Особливою "трiйкою" НКВС по Татарськiй АРСР 14 жовтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 26 жовтня 1938 року.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
РУДЕНКО Iван Федорович, 1908 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта вища.
Вiйськовослужбовець. Вiйськовим трибуналом 62
армiї 25 листопада 1942 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
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РУДЕНКО Iван Фiрсанович, 1881 р. народження, с. Новоганнiвка Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, сторож складу "Заготзерно". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 3 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 8 жовтня 1938
року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУДЕНКО Iлля Никанорович, 1881 (1882)
р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав у Сватовому, сторож депо Сватове.
Репресований двiчi. Арештований 3 травня 1932 року за звинуваченням у здiйсненнi теракту, що в ходi
слiдства не було доведено. 11 червня 1932 року
справу припинено. 19 березня 1938 року арештований за звинуваченням у причетностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 7 червня 1938 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у 1995
i 1994 роках.
РУДЕНКО Кiндрат Никанорович, 1882 р.
народження, смт Маркiвка, українець, неписьменний. 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.
РУДЕНКО Клавдiя Данилiвна, 1923 р. народження, смт Бiлокуракине, українка, освiта початкова. Проживала в Бiлокуракиному, бiлетний касир
зал.ст. Бiлокуракине. Луганським обласним судом
16 листопада 1946 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1993 роцi.
РУДЕНКО Корнiй Iванович, 1904 р. народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, вибiйник шахти iм. Менжинського. Вiйськовим
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 10
сiчня 1937 року засуджений до 7 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РУДЕНКО Кузьма Пилипович, 1894 р. народження, с. Мокра Калигiрка, Київська обл., українець, освіта середня. Проживав у м. Алчевську, нормувальник шахти № 9. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
РУДЕНКО Марiя Панасiвна, 1908 р. народження, с. Войтове Станично-Луганського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в с. Михайлiвка Станично-Луганського р-ну, колгоспниця к-пу
"Шлях до соцiалiзму". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 4 вересня 1943 року ухвалено постанову про вислання за межi України як члена сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини.
Реабiлiтована у 1990 роцi.
РУДЕНКО Меланiя Маркiянiвна, 1901 р.
народження, смт Штерiвка Краснолуцької мiськради, українка, освiта початкова. Проживала в
Штерiвцi, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом
вiйськ МВС Луганської обл. 18 квiтня 1947 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 30 червня 1947
року Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Українського округу справу повернено на дослiдування.
12 липня 1947 року справу припинено за недоведенiстю протиправних дiй. Реабiлiтована у 1994 роцi.
РУДЕНКО Микола Дем'янович, 1912 р. народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, робi-

тник шахти 1-бiс "Криворiжжя". "Трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938
року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУДЕНКО Микола Iванович, 1906 р. народження, с. Глушець Бiлопольського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
смт Княгинiвка Краснолуцької мiськради, помiчник
машинiста шахти № 6. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 20 серпня 1933 року засуджений
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
РУДЕНКО Микола Лукич, 1894 р. народження, с-ще Рутченкове Донецької мiськради Донецької обл., українець, освiта середня. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Рубiжне, завiдуючий шахтою "Томашiвка". "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
РУДЕНКО Надiя Данилiвна, 1925 р. народження, українка, освiта початкова. Проживала в с.
Михайлiвка Станично-Луганського р-ну, колгоспниця к-пу "Шлях до соцiалiзму". Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 вересня 1943 року ухвалено
постанову про вислання за межi України як члена
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.
РУДЕНКО Никифор Сергiйович, 1905 р. народження, с. Рудiвка Сватiвського р-ну, українець.
Проживав у Рудiвцi, колгоспник к-пу "1-е Травня".
Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ
УРСР вiд 2 квiтня 1930 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУДЕНКО Олексiй Iллiч, 1921 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 183 стрiлецького
полку 59 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 3 армiї 11 травня 1943 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 червня 1943 року. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РУДЕНКО Павло Панкратович, 1893 р. народження, кол.с. Попасна Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Перебував в евакуацiї в Саратовськiй обл., Росiйська Федерацiя, працював у
колгоспi. Арештований 29 грудня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 квiтня
1942 року звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РУДЕНКО Панас Григорович, 1893 р. народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новосвiтлiвцi, робiтник артiлi iм. Петровського. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 листопада 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волi
умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУДЕНКО Петро Якович, 1916 р. народження, м. Харкiв, українець, освiта початкова. Проживав у с. Жолобок Слов'яносербського р-ну, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 19 грудня 1941 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РУДЕНКО Савелiй Степанович, 1894 р. народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Дмитрiвцi,
не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
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Луганської обл. 15 грудня 1943 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РУДЕНКО Степан Микитович, 1899 р. народження, с. Затишне Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Затишному,
колгоспник к-пу "Шлях до соцiалiзму". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 2 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 4 лютого
1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.
РУДЕНКО Тарас Маркович, 1879 р. народження, с. Серебрянка Попаснянського р-ну (згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), українець,
освiта початкова. Проживав у Серебрянцi, селянинодноосiбник. Арештований 20 серпня 1932 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11 сiчня
1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1997 роцi.
РУДЕНКО Федiр Васильович, 1892 р. народження, с. Красна Долина Касторенського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 4
травня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
РУДЕНКО Якiв Фiрсанович, 1883 р. народження, с. Новоганнiвка Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Сiмейкине Краснодонського р-ну, сторож зал.ст. Сiмейкине. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької
залiзницi 23 жовтня 1945 року засуджений до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РУДЗЕЙТ Iван Iванович, 1890 р. народження, Латвiя, латиш, освiта початкова. Проживав у м.
Лисичанську, слюсар шахти iм. Титова. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 13 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 лютого
1938 року. Реабiлiтований у 1964 роцi.
РУДЗIК Йосип Мартинович, 1882 р. народження, с. Дворець Дятловського р-ну Барановицької обл., Бiлорусь, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, сторож залiзничного переїзду.
Луганським обласним судом 8 березня 1947 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 11 квiтня 1947
року Верховним судом СРСР мiру покарання знижено до 3 р. Реабiлiтований у 1991 роцi.
РУДЗIНСЬКА Камелiя Калiстiвна, 1915 р.
народження, с. Любпрська Гута Мархлевського рну Київської обл., полька, освiта середня. Проживала в с. Новочервоне Троїцького р-ну, вчителька
сiльської школи. Арештована 4 сiчня 1938 року за
звинуваченням у шпигунствi. Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 1995 роцi.
РУДЗIНСЬКИЙ Аполлiнарiй (Полiнар) Петрович, 1889 р. народження, с. Мархлевськ Баранiвського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у кол.с. Яремiвка Бiлокуракинського
р-ну, колгоспник к-пу iм. Шевченка. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 22 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 3 грудня
1937 року. Реабiлiтований у 1963 роцi.
РУДЗIНСЬКИЙ Калiке Мар'янович, 1867
р. народження, с. Любарська Гута Мархлевського
р-ну Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у с. Новочервоне Троїцького р-ну, колгоспник
к-пу "Перемога". Особливою нарадою при НКВС

СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУДЗIНСЬКИЙ Роберт Iванович, 1890 р.
народження, с. Зятинець Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Новочервоне Троїцького р-ну, колгоспник к-пу
"Перемога". Особливою нарадою при НКВС СРСР
2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУДЗIТ Ян Карлович, 1899 р. народження,
Латвiя, латиш, освiта початкова. Проживав у м.
Кремiнна, апаратник Рубiжанського хiмкомбiнату.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 5 лютого
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1958 роцi.
РУДИЙ Кирило Семенович, 1886 р. народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у с. Суровцiвка
Кремiнського р-ну, тесляр к-пу "XIII рiчниця Жовтня". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУДИЙ Сергiй Павлович, 1894 р. народження, с. Поливанiвка Магдалинiвського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, механiк щебенового кар'єру. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РУДИЙ Стефан Тихонович, 1876 р. народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Новокраснянцi,
не працював. Арештований 5 серпня 1937 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у
справi немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.
РУДИК Василь Iванович, 1910 р. народження, с. Бондареве Старобiльського р-ну, українець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий
1701 окремого саперного батальйону. Вiйськовим
трибуналом 34 армiї 18 липня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1993 роцi.
РУДИЧ Георгiй Олексiйович, 1904 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 74 запасного стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 16 запасної
стрiлецької бригади 26 березня 1942 року засуджений до розстрiлу. Вiйськовою колегiєю Верховного
суду СРСР мiру покарання замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУДКОВСЬКИЙ (РУТКОВСЬКИЙ) Антон
Вікторович, 1918 р. народження, с. Адамівка Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освіта середня. Проживав у с. Маньківка Сватівського р-ну,
тракторист к-пу "20-річчя Жовтня". Арештований
26 січня 1938 року за звинуваченням в антирадянській агітації. Рішення у справі немає. Реабілітований у 1994 році.
РУДКОВСЬКИЙ (РАДКОВСЬКИЙ) Вiктор
Карлович, 1913 р. народження, с. Хотень Перший
Плужнянського р-ну Вiнницької обл., поляк.Проживав у с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу "Сталiнський заклик". Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 3 грудня 1937 року за-
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суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РУДКОВСЬКИЙ Вiктор Францович, 1889
р. народження, с. Адамiвка Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Манькiвка Сватiвського р-ну, робiтник радгоспу
"Червоне руно". Особливою "трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 31 жовтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
РУДКОВСЬКИЙ Володимир Йосипович,
1900 р. народження, с. Балакири Городоцького р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Свiстунiвка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу
iм. Косiора. Особливою нарадою при НКВС СРСР
10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1966 роцi.
РУДКОВСЬКИЙ Карл Рафаїлович, 1871 р.
народження, с. Хотень Перший Плужнянського рну 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.
РУДКОВСЬКИЙ Павло Петрович, 1893 р.
народження, с. Красне Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лутугине,
слюсар чавуноливарного з-ду. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956
роцi.
РУДКОВСЬКИЙ Павло Петрович, 1907 р.
народження, с. Красне Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Красному, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 22 квiтня 1930
року ухвалено постанову про вислання на 3 р. за
межi України. 20 вересня 1930 року покарання визнано умовним. 8 березня 1943 року арештований
за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 3 серпня 1943 року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований вiдповiдно у 1990 i
1992 роках.
РУДКОВСЬКИЙ Петро Петрович, 1880
(1886) р. народження, с. Красне Краснодонського рну, 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 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1990 i
1992 роках.
РУДНЄВ Митрофан Дмитрович, 1897 р. народження, с. Хатнє Дворiчанського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Зоринську Перевальського р-ну, гiрничий десятник
шахти "Никанор". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 29 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
РУДНЄВ Олександр Юхимович, 1892 р. народження, с. Верхнiй Ломовець Долгоруковського
р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Алчевську, конторник доменого цеху з-ду iм. Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 травня 1938 року

засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959
роцi.
РУДНЄВ Сергiй Iванович, 1900 р. народження, Должанський р-н Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, лiсогон шахти iм. Iллiча.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 22
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РУДНЄВ Степан Iванович, 1912 р. народження, с. Фошня Колпнянського р-ну Орловської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня.
Проживав у м. Артемiвську, головний бухгалтер
шахти "Укрм'ясотресту". Луганським обласним судом 22 липня 1948 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РУДНЄВА Наталiя Iванiвна, 1915 р. народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, фрезерувальниця з-ду iм. Будьонного.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 30 квiтня 1943 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
РУДНЄВА Нiна Iванiвна, 1896 р. народження, х. Потапов, Пролетарський р-н Ростовської обл.,
Росiйська Федерацiя, нiмкеня, освiта середня. Проживала в м. Кремiнна, не працювала. Постановою
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 10 листопада 1943 року вислана за межi України. Реабiлiтована у 1991 роцi.
РУДНИК Кирило Сидорович, 1897 р. народження, с. Стрибiж Пулинського р-ну Київської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у кол.с.
Богомолiвка Новоолександрiвської сiльради Троїцького р-ну, тесляр к-пу iм. Чубаря. Комісією
НКВС і Прокуратури СРСР 31 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУДНИК Матвiй Самiйлович, 1897 р. народження, с. Липовець Кагарлицького р-ну Київської
обл., єврей, середня. Проживав у м. Луганську, бухгалтер Луганського вiддiлення філії Держбанку.
Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований
у 1955 роцi.
РУДНИЦЬКИЙ Iполит Йосипович, 1900 р.
народження, с. Василiвка Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у сщi Новоселiвське Сватiвського р-ну, тракторист
радгоспу "Комсомолець". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУДНИЦЬКИЙ Йосип Адольфович, 1903 р.
народження, с. Кам'яний Брiд Баранiвського р-ну
Житомирської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Лизине Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу "Рада". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
РУДНИЦЬКИЙ Кузьма Фелiксович, 1918 р.
народження, с. Немиринцi Городоцького р-ну
Вiнницької обл., поляк. Проживав у с. Боровеньки
Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу "Комiнтерн".
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
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РУДНИЦЬКИЙ Михайло Михайлович,
1899 р. народження, с. Жучкiвцi Городоцького р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну, сторож на
залізничній магiстралi Москва-Донбас. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 21 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961
роцi.
РУДНИЦЬКИЙ Петро Петрович, 1901 р.
народження, с. Спасiвка Сатанiвського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Лизине Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу
"Рада". Особливою нарадою при НКВС СРСР 22
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУДНИЦЬКИЙ Пилип Антонович, 1895 р.
народження, с. Немиринцi Городоцького р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Боровеньки Кремiнського р-ну, колгоспник кпу "Комiнтерн". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 10 листопада 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
РУДНИЦЬКИЙ Урбан Станiславович, 1896
р. народження, с. Хатки Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, робiтник з-ду Наркомату шляхiв.
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 15 жовтня 1941 року засуджений до розстрiлу.
19 жовтня 1941 року Вiйськовим трибуналом
Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РУДНИЦЬКИЙ Франiк Тимофiйович, 1909
р. народження, с. Перемишель Славутського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у м. Ровеньки, слюсар шахти № 15 "Ударник". Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РУДНИЧЕНКО Гнат Романович, 1917 р.
народження, с. Алексєєвка Острогозького р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта н/середня. Проживав у м. Брянка, слюсар шахти
№ 12. Арештований 15 червня 1942 року за звинуваченням в ухиляннi вiд призову до лав Червоної
Армiї. У зв'язку з воєнним станом етапований
углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 7 вересня
1948 року справу припинено. Реабiлiтований у 1994
роцi.
РУДНИЧЕНКО Єгор Павлович, 1914 р. народження, с. Алексєєвка Острогозького р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Брянка, не працював.
Арештований 15 травня 1943 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з агентурою нiмецької розвiдки, що в ходi слiдства не було доведено. 16 серпня
1943 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РУДОВ Андрiй Якович, 1902 р. народження,
м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради, українець,
освiта початкова. Проживав у Мiусинську, не працював. Репресований двiчi. Виїзною сесiєю
Вiйськового трибуналу 7 стрiлецького корпусу 1819 липня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. 25 жовтня 1937 року "трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1992 i 1962 роках.

РУДОВ Володимир Павлович, 1896 р. народження, с. Каменно-Тузловка Матвєєво-Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, вантажник шахти № 7. Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.
РУДОВ Григорiй Антонович, 1872 р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Мiусинську, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при
Колегiї ДПУ УРСР 12 квiтня 1930 року ухвалено
постанову про вислання за межi України. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РУДОВ Михайло Савелiйович, 1898 р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, тесляр трубного цеху Штерiвської ДРЕС.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 17 вересня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУДОВ Олексiй Iванович, 1914 р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради,
українець, освiта середня. Проживав у м. Красний
Луч, шлiфувальник рудоремонтного з-ду. Донецьким обласним судом 3 липня 1936 року засуджений
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995
роцi.
РУДОВ Олексiй Iллiч, 1900 р. народження,
м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради, українець,
освiта початкова. Проживав у Мiусинську, робiтник
шахти № 160. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 12 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1962 роцi.
РУДОВ Павло Якович, 1919 р. народження,
м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради, українець,
освiта початкова. Проживав у Міусинську, селянинодноосiбник. Виїзною сесiєю Вiйськового трибуналу 7 стрiлецького корпусу 18-19 липня 1935 року
засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РУДОВ Пилип Федосiйович, 1903 р. народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у смт Лотикове Слов'яносербського р-ну, вибiйник шахти № 2 iм. Лотикова. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960
роцi.
РУДОВ Сергiй Iванович, 1902 р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради, українець, освiта середня. Проживав у смт Бокове-Платове Антрацитiвської мiськради, гiрничий технiк
шахти № 1. Арештований 22 грудня 1935 року за
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 19 лютого 1936 року справу припинено за вiдсутнiстю протиправних дiй, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1936 роцi.
РУДОВ Федiр Iллiч, 1914 р. народження, м.
Красний Луч, українець, освiта н/середня. Проживав у м. Ростов-на-Дону, Росiйська Федерацiя,
учень автодорожнього технiкуму. Арештований 18
сiчня 1936 року за звинуваченням у приналежностi
до контрреволюцiйної молодiжної органiзацiї. 22
березня 1936 року справу припинено за вiдсутнiстю
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доказiв злочинної дiяльностi. Реабiлiтований у 1995
роцi.
РУДОВ Якiв Якович, 1911 р. народження, м.
Мiусинськ Краснолуцької мiськради, українець,
освiта початкова. Проживав у Мiусинську, робiтник
шахти № 1. Арештований 6 сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 травня
1933 року справу припинено за недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
РУДОЙ Михайло Григорович, 1915 р. народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, росiянин, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий окремої майстернi по ремонту засобiв зв'язку.
Вiйськовим трибуналом 14 армiї 7 березня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
РУДОМИЗОВ Олексiй Стефанович, 1877 р.
народження, с. Верхньогарасимiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
Верхньогарасимiвцi, колгоспник к-пу iм. Чкалова.
Арештований 8 лютого 1942 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 31 березня 1942 року
справу припинено за смертю підслідного. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РУДЬ Iван Устимович, 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.
РУДЬ Олександр Васильович, 1902 р. народження, с. Нове Порiччя Городоцького р-ну Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, робiтник прокатного цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 8 червня 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РУДЬ Петро Григорович, 1892 р. народження, с. Василiвка Полтавського р-ну Полтавської
обл., українець, освiта середня. Проживав у смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, шкiльний вчитель.
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд
19 квiтня 1950 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУДЬ Степан Захарович, 1911 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, модельник зду iм. Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 14 березня
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
РУДЬ Степан-Рафаїл Федотович (Федорович), 1881 (1882) р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. Проживав у Луганську, не
працював. Репресований двiчi. Арештований 13
грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 березня 1933 року справу припинено за недостатністю матеріалів. 19 листопада
1937 року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
в обох справах у 1995 році.
РУДЬ Якiв Федорович, 1914 р. народження,
с. Залиман Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, крiпильник

шахти iм. Менжинського. "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Страчений 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУДЯШКО Володимир Андрiйович, 1899 р.
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, колгоспник к-пу "Червоний шлях". Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Донецької обл. 12 липня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РУДЯШКО Єгор Михайлович, 1916 р. народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 907 стрiлецького полку 244 стрiлецької дивiзiї. Арештований 11
серпня 1943 року за звинуваченням у зв'язках з розвiдорганами Нiмеччини, що в ходi слiдства не було
доведено. 17 жовтня 1943 року справу припинено,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РУДЯШКО Никифор Васильович, 1904 р.
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 256
стрiлецького полку 39 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 28 району авiацiйного базування 7
лютого 1942 року засуджений до розстрiлу. 18 лютого 1942 року Вiйськовим трибуналом Пiвденного
фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1998 роцi.
РУДЯШКО Петро Фокович, 1882 р. народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта початкова. Проживав у Бiлокуракиному, селянин-одноосiбник. Донецьким обласним судом 16-17 грудня
1932 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РУДЯШКО Федiр Iллiч, 1895 р. народження,
смт Бiлокуракине, українець, неписьменний. Проживав у м. Лисичанську, робiтник шахти iм. Артема. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУЖЕНКОВА Тетяна Василiвна, 1904 р.
народження, м. Луганськ, українка, освiта початкова. Проживала в Луганську, домогосподарка.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 28 липня 1944 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
РУЖИЦЬКИЙ (РОЖИЦЬКИЙ) Мартин
(Марциян) Мар'янович, 1911 р. народження, с.
Мокрець Iзяславського р-ну Вiнницької обл., поляк,
освiта початкова. Проживав у с. Третякiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "Заповiт Ленiна".
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РУЖИЦЬКИЙ Мар'ян Iванович, 1865 р. народження, с. Мокрець Iзяславського р-ну Вiнницької обл., поляк. Проживав у с. Третякiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "Заповiт Ленiна". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 грудня 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
РУЖИЦЬКИЙ Мар'ян Карлович, 1890
(1895) р. народження, м. Iзяслав Вiнницької обл.,
поляк, неписьменний. Проживав у смт Бiловодськ,
кучер к-пу iм. Яковлєва. Комiсiєю НКВС i Проку-
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ратури СРСР 10 листопада 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУЖИЦЬКИЙ Павло Iванович, 1908 р. народження, с. Велика Кiсниця Ямпiльського р-ну
Вiнницької обл., українець, неписьменний. Проживав у м. Антрацитi, наваловiдбiйник шахти № 3-4.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУЖИЦЬКИЙ Полiкарп Iванович, 1906 р.
народження, с. Велика Кiсниця Ямпiльського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у м. Антрацитi, робiтник шахти № 3-4. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РУЖИЦЬКИЙ Станiслав Мар'янович,
1906 р. народження, с. Мокрець Iзяславського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Третякiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу
"Заповiт Ленiна". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУЖИЦЬКИЙ (РОЖИЦЬКИЙ) Стефан
Мар'янович, 1920 р. народження, м. Iзяслав Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт
Бiловодськ, колгоспник к-пу iм. Яковлєва. 13 грудня 1937 року Особливою нарадою при НКВС СРСР
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУЗАНОВ Степан Микитович, 1889 р. народження, х. Малодельський Березовського р-ну
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Станично-Луганське, конюх буддiльницi зал.ст. Кiндрашiвська. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької
обл. 30 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
РУКIН Олександр Єгорович, 1923 р. народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Гiрське Первомайської мiськради, помiчник машинiста врубмашини шахти № 1-2. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 5 травня 1943 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РУКIН Тихiн Матвiйович, 1885 р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Бiлолуцьку, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 2 квiтня 1930 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУКС Карл Густавович, 1905 р. народження, с. Тернавка Мархлевського 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.
РУЛЕВ Василь Савелiйович, 1899 р. народження, Польща, поляк, неписьменний. Проживав у
м. Красний Луч, лiсогон шахти iм. Васильєва. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960
роцi.
РУМАН Євген Йосипович, 1899 р. народження, с. Некременне Iзюмського р-ну Харкiвсь-

кої обл., українець, освiта вища. Проживав у м. Алчевську, економiст вiддiлу капiтального будiвництва з-ду iм. Ворошилова. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 19 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
РУМБЕНЕК (РУБЕНЕК) Григорiй Григорович, 1888 р. народження, Латвiя, латиш, освiта
початкова. Проживав у м. Антрацитi, завiдуючий
лiсним складом шахти № 14-15. Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 9 лютого 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.
РУМ'ЯНЦЕВ Єгор Iванович, 1903 р. народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi,
не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 29 червня 1943 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РУМ'ЯНЦЕВ Микола Георгiйович, 1887
(1888) р. народження, с. Ясна Поляна Щекінського
р-ну Тульської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, токар
з-ду № 60. Репресований двiчi. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 20 травня 1937 року засуджений
до 5 р. позбавлення волi. 6 вересня 1950 року Особливою нарадою при МДБ СРСР ухвалено постанову про вислання за межi України. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1962 i 1954 роках.
РУМ'ЯНЦЕВА Тамара Василiвна, 1909 р.
народження, м. Варшава, Польща, росiянка, освiта
н/вища. Проживала в с. Сонцеве Троїцького р-ну,
не працювала. Арештована 17 травня 1942 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку
з воєнним станом етапована углиб країни, де
пiзнiше не виявлена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
РУМ'ЯНЦЕВА Фекла Петрiвна, 1880 р. народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну,
українка, неписьменна. Проживала в с. Новокраснiвка Антрацитiвського р-ну, птахiвниця к-пу "Змичка". Арештована 18 березня 1943 року за звинуваченням у зрадницьких дiях. 6 липня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
РУНГ Вольдемар Йоганнович, 1914 р. народження, м. Миколаїв, нiмець, освiта середня. Проживав у м. Луганську, майстер прокатного цеху зду iм. Жовтневої революцiї. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
РУНГ Iван Iванович, 1883 р. народження, к.
Ейгенфельд Мелiтопольського р-ну Запорiзької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, приймальник вiддiлу технiчного контролю
з-ду iм. Жовтневої революцiї. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
РУНГЕ Вiллi Августович, 1903 р. народження, м. Берлiн, Нiмеччина, нiмець, освiта н/середня.
Член ВКП(б) у 1931-1937 рр. Проживав у м. Луганську, начальник дiльницi iнструментального цеху зду iм. Жовтневої революцiї. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 19 жовтня 1937 року.засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
РУНГЕ Лiдiя Кононiвна, 1911 р. народження, м. Ставрополь, Росiйська Федерацiя, росiянка,
освiта середня. Проживала в м. Луганську, лаборант вимiрювальної лабораторiї з-ду iм. Жовтневої
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революцiї. Арештована 11 вересня 1937 року як
дружина репресованого за звинуваченням у зрадi
Батькiвщини. Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 1994 роцi.
РУПП Отто Давидович, 1898 р. народження,
с. Новоолександрiвка Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.
Антрацитi, приймальник вагонiв зал.ст. Антрацит.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 березня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1963 роцi.
РУППЕЛЬ Генрiх Якович, 1879 р. народження, смт Рожище Рожищенського р-ну Волинської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.
Сватове, завiдуючий виробництвом мiської їдальнi.
Арештований 21 лютого 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 квiтня 1938 року
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РУППЕРТ Готлiб Вiльгельмович, 1900 р.
народження, х. Немирова, Каракульський р-н Челябiнської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта
початкова. Проживав у с. Гайове Лутугинського рну, колгоспник к-пу iм. Комiнтерну. Особливою нарадою при НКВС СРСР 5 вересня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
РУСАВСЬКИЙ Вiктор Панасович, 1926 р.
народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав у Сватовому, колгоспник к-пу "Комунар". Вiйськовим трибуналом Саратовського гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 28 серпня 1943 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1993 роцi.
РУСАКОВ Василь Федотович, вiн же ШАДРІН Семен Iванович, 1911 р. народження, с. Подхолмиц Дорогобузького р-ну Смоленської обл.,
Росiйська Федерацiя, українець, освiта н/середня.
Проживав у м. Луганську, не працював. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУСАКОВ Лев Володимирович, 1930 р. народження, м. Стаханов, росiянин, освiта н/середня.
Вiйськовослужбовець, рядовий. 28 квiтня 1952 року
Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 25732
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 10 серпня
1955 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду
СРСР мiру покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РУСАНОВ Андрiй Васильович, 1888 р. народження, кол.х. Русанiвка Тополiвської сiльради
Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник.
Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ
УРСР вiд 23 травня 1930 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУСАНОВ Артем Семенович, 1870 р. народження, кол.х. Русанiвка Тополiвської сiльради
Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник.
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 травня 1930 року засуджений до 5 р. позбавлення волi
умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУСАНОВ Гаврило Павлович, 1874 р. народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у с. Пiдгорiвка Старо-

бiльського р-ну, селянин-одноосiбник. Особливою
нарадою при Колегiї ДПУ СРСР 12 квiтня 1930 року ухвалено постанову про вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУСАНОВ Григорiй Афанасiйович, 1898 р.
народження, кол.х. Русанiвка Тополiвської сiльради
Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник.
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 травня 1930 року засуджений до 4 р. позбавлення волi
умовно. Страчений 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУСАНОВ Григорiй Григорович, 1898 р.
народження, с. Вишньоольховате Щигровського рну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у смт Енгельсове Краснодонської мiськради, начальник дiльницi шахти
iм. Енгельса. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
27 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РУСАНОВ Євстафiй Аникiйович, 1895 р.
народження, кол.х. Русанiвка Тополiвської сiльради
Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, 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.
РУСАНОВ Єлисей Семенович, 1877 р. народження, кол.х. Русанiвка Тополiвської сiльради
Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник.
Арештований 28 лютого 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 травня 1930 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.
РУСАНОВ Iван Васильович, 1886 р. народження, кол.х. Русанiвка Тополiвської сільради
Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник.
Арештований 30 червня 1932 року як соцiально небезпечний елемент. 11 липня 1932 року справу припинено за малозначнiстю. Реабiлiтований у 1994
роцi.
РУСАНОВ Iван Iванович, 1882 (1884) р. народження, кол.х. Русанiвка Тополiвської сiльради
Троїцького р-ну, 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.
РУСАНОВ Iван Iванович, 1894 р. народження, кол.х. Русанiвка Тополiвської сiльради Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав за
мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 травня 1930 року ухвалено постанову про вислання за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУСАНОВ Iван Кiндратович, 1877 р. народження, кол.х. Русанiвка Тополiвської сiльради
Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник.
Арештований 28 лютого 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 травня 1930 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.
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РУСАНОВ Iван Семенович, 1882 р. народження, кол.х. Русанiвка Тополiвської сiльради
Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник.
Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 23 травня 1930 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi умовно. 8 червня 1932 року арештований за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 вересня 1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований вiдповiдно
у 1989 i 1932 роках.
РУСАНОВ Iван Сидорович, 1898 р. народження, кол.х. Русанiвка Тополiвської сiльради
Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник.
Арештований 14 сiчня 1933 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 28 квiтня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РУСАНОВ Мойсей Iллiч, 1905 р. народження, с. Дращiвка Медвенського р-ну Курської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Старобiльську, колiйний робiтник
зал.ст. Катран. Луганським обласним судом 24 липня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
РУСАНОВ Олексiй Кiндратович, 1896 р.
народження, кол.х. Русанiвка Тополiвської сiльради
Троїцького р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник.
Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 23 травня 1930 року засуджений до 2 р.
позбавлення волi умовно. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 31 серпня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у
1989 i 1960 роках.
РУСАНОВ Олексiй Семенович, 1880 р. народження, кол.х. Русанiвка Тополiвської сiльради
Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник.
Арештований 28 лютого 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 травня 1930 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.
РУСАНОВ Павло Семенович, 1874 р. народження, кол.х. Русанiвка Тополiвської сiльради
Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, пожежник к-пу iм.
Кагановича. Арештований 26 лютого 1942 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 6 березня
1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
РУСАНОВ Семен Власович, 1906 р. народження, с. Озерки Старооскольського р-ну Тульської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник мiськелектромережi. Спецколегiєю Донецького обласного
суду 4 листопада 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
РУСАНОВ Семен Гарасимович, 1897 р. народження, кол.х. Русанiвка Тополiвської сiльради
Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник.
Арештований 29 квiтня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 вересня 1931 року

справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РУСАНОВ Терентiй Миколайович, 1896 р.
народження, кол.х. Русанiвка Тополiвської сiльради
Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник.
Арештований 28 лютого 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 травня 1930 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.
РУСАНОВ Тимофiй Iванович, 1886 р. народження, с. Кашкарне Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Кашкарному, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї
ДПУ УРСР 17 квiтня 1931 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУСАНОВ Тимофiй Фандiйович, 1894 р.
народження, кол.х. Русанiвка Тополiвської сiльради
Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник.
Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 23 травня 1930 року засуджений до 4
р.позбавлення волi умовно. Постановою Особливої
наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 27 грудня 1932
року висланий за межi України. Реабiлiтований в
обох справах у 1989 роцi.
РУСАНОВ Тит Никифорович, 1890 р. народження, кол.х. Русанiвка Тополiвської сiльради
Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник.
Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ
УРСР вiд 23 травня 1930 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУСАНОВ Феофан Панфiлович, 1903 р. народження, кол.х. Русанiвка Тополiвської сiльради
Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник.
Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ
УРСР вiд 23 травня 1930 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУСАНОВ Якiв Iванович, 1883 р. народження, с. Аношкине Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав в Аношкиному, колгоспник к-пу "Паркомуна". Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС по охоронi тилу 38 армiї 27 сiчня 1942
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 1
квiтня 1942 року. Реабiлiтований у 1964 роцi.
РУСАНОВ Якiв Назарович, 1876 р. народження, кол.х. Русанiвка Тополiвської сiльради
Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник.
Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ
УРСР вiд 23 транвя 1930 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУСЕВ Андрiй Антонович (Дема Дончев),
1891 р. народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, колгоспник
колгоспу "Партизан" . Донецьким обласним судом
29 серпня 1939 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 29 жовтня 1939 року Верховним судом
УРСР вирок скасовано, справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.
РУСЕВ Микола Степанович, 1883 р. народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР
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вiд 20 липня 1931 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1991 роцi.
РУСЕВ Петро Родiонович, 1896 р. народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, возiй шахти № 16. Репресований двiчi. Арештований 17 листопада 1933 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 11 лютого 1934 року справу
припинено за недоцiльнiстю притягнення до суду,
з-пiд варти звiльнений. Донецьким обласним судом
29 серпня 1939 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 29 жовтня 1939 року Верховним судом
УРСР вирок скасовано, справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у 1934 i
1939 роках.
РУСЕЦЬКИЙ Олександр Амвросiйович,
1878 р. народження, Польща, росiянин. Проживав у
м. Луганську, робiтник з-ду iм. Жовтневої революцiї. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РУСIН Iван Лук'янович, 1883 р. народження, Австро-Угорщина, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Антрацитi, робiтник шахти № 28-29.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 20 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
РУСIН Сергiй Iванович, 1895 р. народження, с. Йосипiвка Чугуївського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
Ясенiвський Ровенькiвської мiськради, бурильник
шахти № 33-37. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУСIНОВ Василь Олексiйович, 1904 р. народження, с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Окнине Новоайдарського р-ну, продавець магазину
сiльпо. Луганським обласним судом 6 березня 1941
року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.
РУСIНОВ Єгор Кiндратович, 1911 р. народження, смт Новоайдар, росiянин, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 16 кавалерiйського
полку 3 кавалерiйської дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 2 кавалерiйського корпусу 13 травня 1935 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1997 роцi.
РУСIНОВ Iван Андрiйович, 1920 р. народження, с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Айдар-Миколаївцi, колгоспник к-пу iм. К. Маркса. Арештований 1 лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 10 липня 1943 року справу припинено за недостатнiстю доказiв для
притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РУСНАК Микола Оврамович, 1893 р. народження, х. Плоскуни, Цебрикiвський р-н Одеської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
Бугаївка Перевальського р-ну, робiтник шахти № 5.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
РУСНЯК Микола Iванович, 1906 р. народження, м. Уфа, Башкирiя, Росiйська Федерацiя, ро-

сiянин, освiта вища. Проживав у м. Луганську, головний конструктор з-ду iм. Пархоменка. Луганським обласним судом 7 травня 1946 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1968
роцi.
РУСС Федiр Кузьмич, 1911 р. народження, с.
Пристань Вознесенського р-ну Одеської обл., українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий окремої моторозвiдроти 664 стрiлецької дивiзiї.
До призову проживав у м. Первомайську. Вiйськовим трибуналом 261 стрiлецької дивiзiї 8 березня
1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
РУССО Едуард Петрович, 1892 р. народження, м. Рига, Латвiя, латиш, освiта середня. Проживав у м. Луганську, бухгалтер-плановик артiлi Промпобут". Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 9
лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 28 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1958
роцi.
РУССУ Iван Федорович, 1914 р. народження, с. Величок Бэльського р-ну Молдавської РСР,
молдаванин, освiта початкова. Проживав у смт Бiле
Лутугинського р-ну, прибиральник породи шахти
"Центральна-Бiлянка". Луганським обласним судом
26 липня 1941 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РУТЕР Вольдемар Фрiдрiхович, 1899 р. народження, к. Стара Буда Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, неписьменний. Проживав у с. Боровеньки Кремiнського р-ну, столяр к-пу "Комiнтерн". Особливою нарадою при НКВС СРСР 10
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.
РУТКОВСЬКИЙ Бернард Йосипович, 1905
р. народження, с. Балакири Городоцького р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у м. Лисичанську, вантажник склозаводу. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
РУТКОВСЬКИЙ Iван Андрiйович, 1898 р.
народження, с. Красне Краснодонського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у м. Луганську,
вiйськкерiвник педiнституту. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 8 квiтня 1939
року засуджений до розстрiлу. 1 липня 1939 року
Президiєю Верховного суду СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956
роцi.
РУТКОВСЬКИЙ Мар'ян Гвiдонович, 1914
р. народження, к. Устинiвка Пулинського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.
Сватове, вантажник держмаслозаводу № 7. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961
роцi.
РУФ Василь Iванович, 1904 р. народження,
смт Бiловодськ, нiмець, освiта початкова. Проживав
у м. Брянка, черговий слюсар шахти № 1-бiс. Арештований 25 квiтня 1938 року за звинуваченням у
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї.
16 березня 1939 року справу припинено за смертю
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1996 роцi.
РУФ Костянтин Iванович, 1908 р. народження, м. Мелiтополь Запорiзької обл., нiмець,
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освiта початкова. Проживав у смт Бiловодськ, кiномеханiк райклубу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 3 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РУХЛОВ Олександр Васильович, 1926 р.
народження, с. Загайново Долматовського р-ну Курганської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду
iм. Жовтневої революцiї. Арештований 6 липня
1956 року за звинуваченням у розповсюдженнi антирадянських листiвок. 24 серпня 1956 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1956 роцi.
РУХЛЯ Iван Iванович, 1917 р. народження,
смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта середня. Проживав у Нижньому
Нагольчику, не працював. Вiйськовим трибуналом
395 стрiлецької дивiзiї 21 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу заочно. Реабiлiтований у 1957
роцi.
РУХЛЯ Сергiй Несторович, 1905 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.
РУЧКО Антон Михайлович, 1877 р. народження, с. Зарiччя Проскурiвського р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.
Кочине-Розспасiївка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу "Ленiнський шлях". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 20 серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РЮМIН Дмитро Семенович, 1886 р. народження, с. Безлюдовка Шебекiнського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, агроном радгоспу "Кабаннє". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РЮНГЕНЕ Катерина Онисимiвна, 1883 р.
народження, м. Гатчина Ленiнградської обл., Росiйська Федерацiя, фiнка, освiта початкова. Проживала
в смт Ясенiвка Ровенькiвської мiськради, робiтниця
шахти № 33-37. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 1 жовтня 1944 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992
роцi.
РЯБИЙ Захар Iванович, 1909 р. народження,
м. Гранiв Гайсинського р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi,
вантажник коксохiмзаводу. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЯБИНА Iван Iллiч, 1909 р. народження, с.
Дмитро-Межирiцький
Близнюкiвського
р-ну
Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Крiпенський Антрацитiвської
мiськради, плитовий шахти № 23. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Страчений 27 вересня
1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
РЯБИНIН Андрiй Андрiйович, 1924 р. народження, м. Кiровськ, українець, освiта початкова.

Проживав у Кiровську, робiтник радгоспу "Голубiвський". Арештований 25 червня 1942 року за звинуваченням у дезертирствi. 26 серпня 1942 року 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.
РЯБИНIН Микола Гаврилович, 1887 р. народження, с. Новоєздоцьке Валуйського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Лисичанську, десятник
шахти iм. ОДПУ. Особливою "трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
РЯБИНIН Федiр Пилипович, 1897 р. народження, м. Кiровськ, українець, освiта початкова.
Проживав у Кiровську, крiпильник шахти № 100.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 12 березня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РЯБИХ Микола Кiндратович, 1908 р. народження, с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Айдар-Миколаївцi, колгоспник к-пу iм. Енгельса. Арештований 1 лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 19 липня 1943 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
РЯБИХ Никифор Кiндратович, 1899 р. народження, с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Айдар-Миколаївцi, сторож Новоайдарського лiсництва. Арештований 22 квiтня 1943 року за звинуваченням у зрадницьких дiях i антирадянськiй агiтацiї. 5 липня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РЯБИШЕВ Платон Якович, 1885 р. народження, с. Говорово, Саратовська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Петровське Краснолуцької мiськради, завiдуючий свинофермою з-ду iм. Петровського. Донецьким обласним судом 11 листопада 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1994 роцi.
РЯБКО Кузьма Нефедович, 1903 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Мiстках, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 21 квiтня 1931 року висланий
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЯБКО Марко Сергiйович, 1907 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 14
прикордонного загону, с-ще Плещеницi, Бiлорусь.
Колегiєю ОДПУ СРСР 28 лютого 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
РЯБКО Трохим Нефедович, 1901 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Мiстках, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ
УРСР 5 липня 1932 року ухвалено постанову про
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
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РЯБОВ Анатолiй Антонович, 1914 р. народження, м. Краснодон, росiянин, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий кулеметного батальйону 18 окремої стрiлецької бригади. Вiйськовим
трибуналом 15 армiї 25 травня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1960 роцi.
РЯБОВ Андрiан Федорович, 1883 р. народження, смт Талове Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Таловому, без
певних занять. Особливою "трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РЯБОВ Андрiй Федорович, 1878 р. народження, кол.х. Манохине Давидо-Микiльської
сiльради Краснодонського р-ну, росiянин, освiта
початкова. Проживав у с. Малий Суходiл Краснодонського р-ну, не працював. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЯБОВ Василь Степанович, 1906 р. народження, с. Удельнi Маянги Балаковського р-ну Саратовськоїобл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, бригадир котельникiв коксохiмзаводу. Луганським обласним
судом 31 березня 1949 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РЯБОВ Вiктор Федорович, 1886 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав на кол.х.
Манохине Давидо-Микiльської сiльради Краснодонського р-ну, рибалка Давидо-Микiльського
сiльпо. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 31 сiчня 1945 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РЯБОВ Володимир Вiссарiонович, 1910 р.
народження, смт Бiловодськ, росiянин, освiта початкова. Перебував у м. Кассель, Нiмеччина, не працював. Особливою нарадою при МДБ СРСР 26 червня 1948 року засуджений до 25 р. позбавлення
волi. 20 серпня 1958 року Вiйськовим трибуналом
Московського вiйськового округу, Росiйська Федерацiя, строк покарання знижено до фактично вiдбутого, з ув'язнення звiльнений. Реабiлiтований у
1992 роцi.
РЯБОВ Георгiй Гаврилович, 1895 р. народження, с. Нижньодеревечка Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, бригадир радгоспу "Труд гiрника".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1964 роцi.
РЯБОВ Дмитро Стефанович, 1887 р. народження, м. Краснодон, українець, освiта початкова.
Проживав у Краснодонi, тесляр к-пу "П'ятирiчка".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 21 серпня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
РЯБОВ Євген Якович, 1917 р. народження,
с. Верхньошевирiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Верхньошевирiвцi, крiпильник шахти № 2-4. Репресований
двiчi. Спецколегiєю Донецького обласного суду 23
червня 1938 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Арештований 7 квiтня 1942 року за звинуваченням у терористичних замiрах. 11 червня 1942

року виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. Реабiлiтований вiдповiдно у
1994 i 1942 роках.
РЯБОВ Iван Петрович, 1900 р. народження,
м. Краснодон, росiянин, освiта початкова. Проживав у Краснодонi, завiдуючий молочною фермою кпу "П'ятирiчка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1965 роцi.
РЯБОВ Iван Устинович, 1891 р. народження, м. Краснодон, росiянин, освiта початкова. Проживав у Краснодонi, iнвалiд, не працював.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЯБОВ Iван Хомич, 1905 р. народження, с.
Крепi Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта
початкова. Проживав у с. Чугинка Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при
Колегiї ДПУ УРСР 8 вересня 1932 року засуджений
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1977
роцi.
РЯБОВ Максим Федорович, 1893 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, рахiвник шахти № 12. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 1 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЯБОВ Микола Iванович, 1904 р. народження, с. Благодать Землянського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, завiдуючий
вiддiлом збуту з-ду "Пролетар". Арештований 21
сiчня 1934 року за звинуваченням у приналежностi
до контрреволюцiйного троцькiстського угруповання. 29 сiчня 1934 року звiльнений пiд пiдписку про
невиїзд. Реабiлiтований у 1934 роцi.
РЯБОВ Михайло Михайлович, 1894 р. народження, с. Верхньодеревечка Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, комiрник радгоспу "Труд гiрника".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1957 роцi.
РЯБОВ Олександр Харлампiйович, 1900 р.
народження, м. Краснодон, росiянин, освiта початкова. Проживав у Краснодонi, крiпильник шахти №
2-9. Судовою "трiйкою" УНКВС по Донецькій обл.
19 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
РЯБОВ Петро Андрiйович, 1904 р. народження, с. Крепi Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Крепях, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегії
ДПУ УРСР 30 травня 1930 року ухвалено постанову про вислання за межi України. Реабiлiтований у
1993 роцi.
РЯБОВ Пилип Микитович, 1907 р. народження, х. Манохіно, Гундаровський р-н Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у с. Великий Суходіл Краснодонського р-ну, робітник Новочеркаського міськтопу, Ростовська обл., Російська Федерація. Народним судом Краснодонського р-ну 13 травня 1935
року засуджений до 2 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1994 році.
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РЯБОВ Тихiн Федорович, 1872 р. народження, кол.х. Койсуг Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Арештований 2 листопада 1927 року за звинуваченням у збройнiй боротьбi проти Радянської влади в роки громадянської вiйни. 24 листопада 1927 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995
роцi.
РЯБОВ Тихiн Федорович, 1892 р. народження, с. Михайлiвка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
не працював. Арештований 11 липня 1937 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у
справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РЯБОВ Хома Андрiйович, 1885 р. народження, с. Крепi Станично-Луганського р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Крепях, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 5 лютого 1930 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 26 жовтня 1941
року арештований за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни. Реабiлiтований відповідно у
1989 і 1948 роках.
РЯБОВ Якiв Трохимович, 1885 р. народження, с. Верхньошевирiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Верхньошевирiвцi, не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 8 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
РЯБОВ Якiв Федорович, 1876 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi,
конюх шахти № 2-9. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
РЯБОВА Анна Павлiвна, 1894 р. народження, смт Iзварине Краснодонської міськради, росiянка, освiта початкова. Проживала в с. Нижньодеревечка Краснодонського р-ну. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 25 листопада 1943
року вислана за межi України. Реабiлiтована у 1991
роцi.
РЯБОВIЛ Iван Дмитрович, 1904 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Проживав у Сватовому, токар машино-тракторної
майстернi. Арештований 14 липня 1935 року за
пiдозрою у замаху на життя комсомольця-активiста. 6 грудня 1935 року справу припинено за вiдсутнiстю даних для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1998 роцi.
РЯБОВIЛ Йосип Андрiйович, 1903 р. народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Тарасiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 30 травня 1932 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 вересня
1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РЯБОВIЛ Костянтин Андрiйович, 1869 р.
народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Тарасiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 8 червня 1932 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 вересня 1932 року справу припинено за недостатнiстю

матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РЯБОВIЛ Никифор Григорович, 1913 р. народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Тарасiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 3 травня 1932 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 вересня 1932 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РЯБОКIНЬ Василь Федорович, 1881 р. народження, с. Танюшiвка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Танюшiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi.
Арештований 12 червня 1929 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 червня 1929 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 16 серпня 1929 року Постановою Особливої наради при
Колегії ОДПУ від 16 серпня 1929 року визнаний соцiально-небезпечним елементом i висланий за межi
України. Реабiлiтований в обох справах у 1994 роцi.
РЯБОКIНЬ Костянтин Андрiйович, 1904 р.
народження, с. Танюшiвка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Соснiвка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу iм.
Шмiдта. Арештований 22 березня 1946 року за звинуваченням у дезертирствi і пособництві німецьким
окупантам. 20 лютого 1947 року виправданий
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. Реабiлiтований у 1947 роцi.
РЯБОКIНЬ Панфiл Iванович, 1894 р. народження, с. Танюшiвка Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Танюшiвцi,
колгоспник к-пу iм. 8 Березня. "Трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938
року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЯБОКIНЬ Пимон Тарасович, 1890 р. народження, с. Розспасiївка Троїцького р-ну, 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.
РЯБОКIНЬ Сильвестр Павлович, 1894 р.
народження, с. Гончарiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, мастильник з-ду "Донсода". Донецьким обласним судом 16 вересня 1935 року засуджений до 7 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РЯБОКIНЬ Трохим Пимонович, 1910 р. народження, с. Розспасiївка Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Розспасiївцi,
робiтник радгоспу "Мирна долина". "Трiйкою" при
Колегiї ДПУ УРСР 20 сiчня 1933 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЯБОКIНЬ Федiр Фiлатович, 1914 р. народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у с. Крейдяне Маркiвського р-ну, робiтник конезаводу № 61. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЯБОКОБИЛКО Олексiй Карпович, 1901
р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Член ВКП(б) у 1928-1937 рр. Проживав у
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Сватовому, майстер пiдсобного цеху зал.ст. Сватове. Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 9 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
РЯБОШТАНОВ Сергiй Iванович, 1924 р.
народження, смт Володарськ Свердловської
мiськради, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 208 запасного стрiлецького
полку. Вiйськовим трибуналом Захiдного фронту 3
сiчня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1979 роцi.
РЯБУХА Василь Павлович, 1902 р. народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Запорiжжя,
пастух свiйської худоби. Вiйськовим трибуналом
Запорiзького гарнiзону 12 жовтня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1993 роцi.
РЯБУХА Костянтин Йосипович, 1893 р. народження, с. Вербiвка Бердянського р-ну Запорiзької обл., українець, освiта початкова. Проживав у
кол.с. Новодеркул Данилiвської сiльради Бiловодського р-ну, спецiалiст по облаштуванню артезiанських колодязiв. Репресований двiчi. Судовою
"трiйкою" при Колегії ДПУ УРСР 26 лютого 1931
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 22 вересня 1937 року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1990 роках.
РЯБУХIН Iван Трохимович, 1886 р. народження, кол.с. Верхня Лощина Вiльхiвської сiльради Станично-Луганського р-ну, росiянин.Проживав
у м. Луганську, десятник лiжкової фабрики глухонiмих. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЯБУХIН Якiв Iванович, 1897 р. народження, х. Молокановський, Нижньочирський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, крiпильник шахти № 28-29. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.
РЯБУХIН Якiв Федотович, 1883 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. Особливою
нарадою при Колегiї ОДПУ 13 сiчня 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РЯБЦЕВ Володимир Iванович, 1889 р. народження, м. Аткарськ Саратовської губернiї, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч,
вантажник шахти № 4. Арештований 12 квiтня 1933
року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi.
15 травня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1933 роцi.
РЯБЦЕВ Володимир Йосипович (Осипович), 1880 р. народження, м. Новочеркаськ, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя, росіянин, освiта початкова. Проживав у с. Орiхiвка Лутугинського рну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої
наради при Колегiї ОДПУ вiд 13 сiчня 1930 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.

РЯБЦЕВ Iван Iванович, 1902 р. народження,
с. Алексєєвка Острогозького р-ну Воронезької обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. Проживав у м. Луганську, швець-приватник. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 8 вересня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РЯБЦЕВ Йосип Петрович, 1912 р. народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, росiянин,
освiта середня. Проживав у с. Картушине Антрацитiвського р-ну, завiдуючий початковою школою.
Арештований 9 квiтня 1934 року за звинуваченням
у зберiганнi i розповсюдженнi контрреволюцiйної
троцькiстської лiтератери. 28 червня 1934 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РЯБЦЕВ Леонiд Стефанович, 1909 р. народження, с. Перепоновка Землянського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар радiаторного цеху з-ду Наркомату шляхiв. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 2 червня 1938
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.
РЯБЦЕВ Павло Георгiйович, 1918 р. народження, м. Стаханов, росiянин, освiта н/вища. Проживав у Стахановi, заступник завiдуючого шахтою
№ 4-6 "Максимiвська". Арештований 27 березня
1944 року за звинуваченням у зрадництвi радянських громадян нiмецьким окупантам. 15 червня 1944
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
РЯБЧЕНКО Кирило Григорович, 1909 р.
народження, с. Серебрянка Попаснянського р-ну
(пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 124 окремої будiвельної бригади. Особливим
вiддiлом НКВС 124 окремої будiвельної бригади 14
вересня 1942 року засуджений до розстрiлу. Страчений 16 вересня 1942 року. Реабiлiтований у 1996
роцi.
РЯБЧЕНКО Павло Григорович, 1905 р. народження, с. Залиман Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, кухар 3 роти 4 батальйону 106 окремої стрiлецької
бригади. Вiйськовим трибуналом 228 стрiлецької
дивiзiї 8 червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
РЯБЧЕНКО Пелагiя Якiвна, 1904 р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в Калиновому,
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС по охоронi тилу 12 армiї 9 липня 1942 року
засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1990 роцi.
РЯБЧЕНКО Семен Iванович, 1898 р. народження, смт Долинiвське Стахановської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Долинiвському, прибиральник породи шахти "Iрмине". Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 30 квiтня
1933 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
РЯБЧИКОВ Володимир Євдокимович,
1919 р. народження, м. Золоте Первомайської
міськради, росіянин, освіта н/середня. Військовослужбовець, рядовий 1 батальйону 31 окремої стрі-
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лецької бригади. 17 лютого 1943 року Особливою
нарадою при НКВС СРСР засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1994 році.
РЯБЧИКОВ Степан Михайлович, 1896 р.
народження, с. Михайлова Гора Михайловського рну Калiнiнської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/вища. На час арешту член ВКП(б).
Проживав у смт Троїцьке, секретар райкому партії.
Арештований 16 квiтня 1938 року за звинуваченням у приналежності до групи антирадянських правотроцькістських змовників. 31 жовтня 1939 року
справу припинено за недостатнiстю матеріалів для
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РЯБЧИНСЬКИЙ Павло Євгенович, 1909 р.
народження, с. Тютюнники Чуднівського р-ну Житомирської обл., українець, освiта вища. Проживав
у м. Старобiльську, старший агроном Старобiльської МТС. Арештований 29 травня 1938 року за
пiдозрою у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований
у 1998 роцi.
РЯБЧИНСЬКИЙ Петро Антонович, 1906 р.
народження, с. Бабичiвка Пулинського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.
Лисичанську, робiтник "Склобуду". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 22 вересня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
РЯДНИНА Прокiп Пилипович, 1910 р. народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, вантажник хлiбозаводу № 1. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 18
грудня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
РЯЗАНОВ (РЄЗАНОВ) Павло Петрович,
1888 р. народження, с. Дмитряшовка Шаталовського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi,
крiпильник шахти iм. Сталiна. 13 вересня 1938 року
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. засуджений
до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
РЯЗАНЦЕВ Георгiй Михайлович, 1900 р.
народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, кравець-надомник. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 10 липня 1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
РЯЗАНЦЕВ Демид Мусiйович, 1888 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 28 квiтня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
РЯЗАНЦЕВ Iван Петрович, 1882 р. народження, с. Троїцьке, Курська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Первомайську, крiпильник шахти "Сокологорiвка".
Арештований 6 липня 1938 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 18 серпня 1938 року спра-

ву припинено за малозначнiстю. Реабiлiтований у
1938 роцi.
РЯЗАНЦЕВ Михайло Кузьмич, 1879 р. народження, с. Бiлий Колодець Єлецького р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у смт Бокове-Платове Антрацитiвської мiськради, не працював. Арештований 5
березня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РЯЗАНЦЕВ Михей Олександрович, 1882 р.
народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, шорник з-ду iм. Косiора. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЯЗАНЦЕВ Олександр Олексiйович, 1910
р. народження, с. Нiколiно Кирсановського р-ну
Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, бурильник шахти № 24. Луганським обласним судом 30
листопада 1950 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЯЗАНЦЕВ Олександр Семенович, 1891 р.
народження, х. Власiвка, Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Краснодонi, крiпильник
шахти № 1. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
РЯЗАНЦЕВ Петро Павлович, 1893 (1895)р.
народження, смт Борiвське Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Борiвському, робiтник Лисичанського з-ду "Донсода". Арештований 8 квiтня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 вересня 1932 року виправданий Донецьким обласним судом. Реабiлiтований
у 1932 роцi.
РЯЗАНЦЕВ Сергiй Iларiонович, 1902 р. народження, с. Тульське Тербунського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.
Луганську, завiдуючий цехом з-ду Наркомату
шляхiв. Репресований двiчi. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 10 липня 1938 року засуджений до
8 р. позбавлення волi. Постановою Особливої наради при МДБ СРСР вiд 28 травня 1949 року висланий за межi України. Реабiлiтований в обох справах
у 1956 році.
РЯЗАНЦЕВ Тихон Лук'янович, 1888 р. народження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, тесляр рудоремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
РЯЗАНЦЕВА Мотрона Титiвна, 1903 р. народження, х. Фомихiнський, Усть-Медведицький рн Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Алмазна Стахановської мiськради, не працювала. Луганським
обласним судом 12 грудня 1945 року засуджена до
7 р. позбавлення волi. 4 травня 1946 року Верховним судом УРСР справу повернено на нове розслiдування. 22 серпня 1946 року справу припинено за
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недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.
Реабiлiтована у 1946 роцi.
РЯПОЛОВ Семен Никифорович, 1909 р. народження, с. Камизiно Алексєєвського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Новодружеську Лисичанської мiськради, електрослюсар тресту "Лисичанськвугiлля". Арештований 1 березня 1943 року за звинуваченням у дезертирствi. 30 червня 1943 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
РЯСНИЙ Антон Денисович, 1893 р. народження, с. Пiдлужжя Павлоградського повiту Катеринославської губернiї, українець, освiта початкова. Проживав у с. Новоандрiївка Бiлокуракинського
р-ну, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при
Колегiї ДПУ УРСР 15 березня 1930 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЯСНИЙ Микола Антонович, 1883 р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Бiлолуцьку,
муляр-штукатур. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 19 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЯСНИЙ Степан Максимович, 1895 р. народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, не
працював. Репресований двiчi. Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 2 сiчня 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 4 травня 1938 року
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований в обох справах у 1989
роцi.
РЯСНЯНСЬКИЙ
(РАСНЯНСЬКИЙ)
Матвiй Петрович, 1895 р. народження, х. Крохмальний, Куп'янський р-н Харкiвської обл., українець,
освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, робiтник
пiщаного кар'єру. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 14 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
РЯХОВСЬКА Марiя Iванiвна, 1899 р. народження, с. Тепле Лебедянського р-ну Тамбовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, неписьменна.
Проживала в м. Свердловську, прибиральниця гуртожитку шахти № 14-17. Арештована 10 березня
1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 25 березня 1943 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтована
у 1994 роцi.

С
СААКОВ Сергiй Степанович, 1891 р. народження, м. Майкоп, Краснодарський край, Росiйська Федерацiя, вiрмен, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, продавець магазину мiськхарчторгу.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 серпня
1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
САБАДАШ Кирило Лукич, 1901 р. народження, с. Новий Буг, Одеська обл., українець, освiта н/вища. Проживав у м. Луганську, шкiльний учитель. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1962 роцi.

САБЕЛЬНИКОВ Леонiд Кирилович, 1912
р. народження, с. Передiльське Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий. Вiйськовим трибуналом 26 артилерiйської дивiзiї 15 березня 1945 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1963 роцi.
САБЕЛЬНИКОВ Микола Михайлович,
1917 р. народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 1 запасного стрiлецького полку.
Вiйськовим трибуналом 14 запасної стрiлецької
бригади 29 сiчня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САБЕЛЬНИКОВА Агрипина Семенiвна,
1890 р. народження, с. Передiльське Станично-Луганського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в Передiльському, селянка-одноосiбниця. Арештована 2 березня 1930 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 17 квiтня 1930 року справу
припинено, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у
1930 роцi.
САБЕЦЬКИЙ Якiв Романович, 1876 р. народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Зимогiр'ї,
не працював. Особливою нарадою при Колегії ДПУ
УРСР 27 лютого 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САБИЛIН Михайло Григорович, 1884 р. народження, с. Можнякiвка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Можнякiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 квiтня
1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САБЛОВСЬКИЙ (ЗАБЛОВСЬКИЙ) Гуго
Iванович, 1911 р. народження, с. Мирське Марiупольського 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. 26 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1972 роцi.
САБЛОВСЬКИЙ Фрiдрiх Iванович, 1907 р.
народження, с. Мирське Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмець, неписьменний. Проживав у с.
Переможне Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу
iм. К. Лiбкнехта. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 23 листопада 1937 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
САБОВ Iван Гнатович, 1886 р. народження,
м. Слов'яносербськ, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, служитель релiгiйного
культу. Постановою Особливої наради при Колегiї
ДПУ УРСР вiд 26 травня 1930 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1992 роцi.
САВАТЄЄВ Никифор Митрофанович, 1890
р. народження, с. Алтухово Бєльського р-ну Тульської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Рубiжне, голова каси взаємодопомоги хiмкомбiнату. Луганським обласним
судом 10 травня 1949 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
САВВА Анатолiй Миколайович, 1900 р. народження, м. Львiв, українець, освiта початкова.
Проживав у с. Першозванiвка Лутугинського р-ну,
завiдуючий магазином № 26 райтрансторгхарчу.
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Арештований 24 серпня 1937 року за звинуваченням у шпигунствi. 5 лютого 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
САВВА Євген Федорович, 1915 р. народження, м. Донецьк, українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, курсант Луганської школи вiйськових пiлотiв iм. Пролетарiату Донбасу. Вiйськовим
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 19
лютого 1938 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
САВВА (СОВА) Павло Павлович, 1888 р.
народження, с. Гречана Проскурiвського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Правда". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САВВИЧ Дмитро Федорович, 1920 р. народження, с. Мечеть Гребiнкiвського р-ну Полтавської обл., українець, освiта н/вища. Проживав у с.
Круглик Лутугинського р-ну, секретар сiльради.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 сiчня 1944
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1975 роцi.
САВВIН (САВIН) Йосип Микитович, 1898
р. народження, м. Каменськ Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, завiдуючий складом торговельної бази "Головхлiб". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 31 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.
САВЕЛЬЄВ Андрiй Федорович, 1885 р. народження, с. Сиротине Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Сиротиному, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 19 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 28 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
САВЕЛЬЄВ Василь Павлович, 1906 р. народження, с. Березiвка Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Березiвцi, заготiвельник райспоживспiлки. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 14 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.
САВЕЛЬЄВ Iван Єрмолайович, 1911 р. народження, с. Новомиколаївка Куп'янського р-ну
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, робiтник шахти № 14-17.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 5
сiчня 1939 року УНКВС по Луганськiй обл. вирок
скасовано, справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
САВЕЛЬЄВ Iван Iванович, 1908 р. народження, с. Ленiно Хвастовицького р-ну Орловської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, майстер з-ду
"Пролетар". Особливою нарадою при НКВС СРСР
28 жовтня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
САВЕЛЬЄВ Максим Петрович, 1878 р. народження, м. Макiївка Донецької обл., українець,
освiта початкова. Проживав у с. Осикове Бiлокуракинського р-ну, селянин-одноосiбник. Вiйськовим

трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 18 жовтня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 20 жовтня 1941 року. Реабiлiтований у 1990
роцi.
САВЕЛЬЄВ Федiр Гордiйович, 1885 р. народження, с. Сиротине Троїцького р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у с. Миколаївка Станично-Луганського р-ну, тесляр 3-го виконробського пункту будiвельної дiльницi залiзницi Москва-Донбас.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 серпня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1964 роцi.
САВЕЛЬЄВА Анна Iванiвна, 1897 р. народження, м. Рига, Латвiя, латишка, освiта середня.
Проживала в смт Мiлове, помiчник бухгалтера
Мiловської МТС. Арештована 11 квiтня 1933 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 травня 1933 року справу припинено за малозначнiстю,
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
САВЕНКО Андрiй Олексiйович, 1887 р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Дар'ївка
Свердловської мiськради, пасiчник к-пу "Пролетар". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 6 серпня 1945 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
САВЕНКО Василь Михайлович, 1899 р. народження, м. Фастiв Київської обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Алчевську, помiчник завiдуючого механiчним цехом хiмзаводу. Арештований 12 березня 1931 року за звинуваченням у
шкiдництвi. 3 липня 1931 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення.
Реабiлiтований у
1994 роцi.
САВЕНКО Іван Васильович, 1912 р. народження, Сосновський р-н Воронезької обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий команди пересильного
пункту м. Луганська. Арештований 19 листопада
1941 року за розповсюдження пораженських чуток.
Військовим трибуналом Південно-Західного фронту 20 листопада 1941 року виправданий. Реабілітований у 1941 році.
САВЕНКО Йосип Антонович, 1901 р. народження, с. Шипилiвка Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Шипилiвцi, голова сiльради. Донецьким обласним судом 14
квiтня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
САВЕНКО Микола Максимович, 1887 р.
народження, с. Медвежанка Свердловської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у с. Дар'ївка Свердловської мiськради, не працював.
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 17 жовтня 1945 року засуджений до 15 р. каторжних робiт. Реабiлiтований у 1956 роцi.
САВЕНКО Микола Сидорович, 1904 р. народження, м. Горлiвка Донецької обл., українець,
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, майстер прокатного цеху з-ду iм. Ворошилова. Судовою
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Постановою УНКВС по Луганськiй обл. від 14 листопада
1939 року вирок скасовано, справу припинено, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.
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САВЕНКО Панас Гарасимович, 1898 р. народження, с. Городище Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Городищi, колгоспник к-пу "Ударник". Луганським обласним судом 22 липня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
САВЕНКО Сергiй Васильович, 1904 р. народження, м. Москва, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Рубiжне, заступник директора Рубiжанського хiмiко-технологiчного iнституту. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 22
серпня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
САВЕНКО Федiр Васильович, 1896 р. народження, с. Шипилiвка Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Шипилiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 29 квiтня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
САВЕНКО Федiр Iванович, 1896 р. народження, м. Новоузенськ Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, шофер "Донтрансу". Арештований 26 жовтня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 2 листопада 1941 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
САВЕНКОВ Григорiй Iванович, 1883 р. народження, м. Пугачов Самарської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м.
Красний Луч, завiдуючий статистичним бюро тресту "Донбасантрацит". Арештований 25 жовтня 1930
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11
листопада 1930 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
САВЕНКОВА Ксенiя Митрофанiвна, 1912
р. народження, с. Стрелець Долгоруковського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Ровеньки, лебiдчиця
шахти № 53. Арештована 20 вересня 1944 року за
звинуваченням у приналежностi до агентури нiмецьких розвiдорганiв. 20 червня 1945 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
САВИНКОВА Єфросинiя Олександрiвна,
1903 р. народження, ст-ця Орловська, Ростовська
обл., Росiйська Федерацiя, українка, освiта початкова. Проживала у кол.с. Орлiвка Iванiвської сiльради
Краснодонського р-ну, селянка-одноосiбниця. Арештована 20 лютого 1931 року за звинуваченням у
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї.
11 травня 1931 року справу припинено. Реабiлiтована у 1931 роцi.
САВИНОВ Федiр Харитонович, 1895 р. народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в Орiхiвцi, робiтник радгоспу "Зелений гай". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САВИЦЬКА Казимира Владиславiвна,
1902 р. народження, м. Варшава, Польща, полька.
Проживала в с. Мiстки Сватiвського р-ну, не працювала. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13

листопада 1943 року засуджена до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
САВИЦЬКА Любов Кирилiвна, 1917 р. народження, Донецька обл., українка, освiта початкова. Проживала в м. Антрацитi, робiтниця хлiбозаводу. Вiйськовим трибуналом 395 стрiлецької дивiзiї
15 листопада 1941 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1991 роцi.
САВИЦЬКИЙ Адольф Iванович, 1900 р. народження, с. Янушiвцi Волочиського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Курячiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу iм.
Красiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САВИЦЬКИЙ Бернард Августович, 1893 р.
народження, с. Новий Завод Червоноармiйського рну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Первомайськ Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "Гiгант". Судовою "трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 2 листопада 1937 року засуджений
до розстрiлу. Вирок виконано 17 листопада 1937
року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САВИЦЬКИЙ Бронiслав Iванович, 1907 р.
народження, с. Гайдайки Волочиського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Рудiвка Сватiвського р-ну, помiчник бригадира кпу iм. К.Маркса. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САВИЦЬКИЙ Євген Володимирович, 1915
р. народження, м. Тбiлiсi, Грузiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар механiчних майстерень управлiння воєнiзованої гiрничорятувальної частини. Луганським обласним судом 19 вересня 1957 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
САВИЦЬКИЙ Касян Вiкторович, 1900 р.
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну,
українець. Проживав у Бiлолуцьку, листоноша к-пу
"Iскра". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.
САВИЦЬКИЙ Людвiг Владиславович, 1907
р. народження, с. Соломна Сатанiвського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, швець к-пу
"Нове життя". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
19 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
САВИЦЬКИЙ Олександр Зiновiйович, 1892
р. народження, Польща, поляк, освiта середня. Проживав у м. Алчевську, завiдуючий службою бурових робiт тресту "Ворошиловськбуд". Особливою
нарадою при НКВС СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САВИЦЬКИЙ Франц Станiславович, 1905
р. народження, с. Сяберка Баранiвського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Євсуг Бiловодського р-ну, не працював. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
САВИЧ Іван (ЛУК’ЯНЕНКО Іван Савич),
1914 р. народження, с. Савинки Корюківського р-ну
Чернігівської обл., українець, освіта вища. Прожи-
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вав у м. Старобільську, викладач учительського інституту, поет. 31 травня 1948 року Військовим трибуналом Прикарпатського військового округу засуджений до 25 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1956 році.
САВИЧ Микола Iванович, 1899 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, робiтник зал.ст. Рубiжне. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1960 роцi.
САВIН Василь Данилович, 1884 р. народження, Будьонновський р-н Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, крiпильник шахти № 10.
Арештований 15 липня 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.
САВIН Василь Петрович, 1907 р. народження, м. Сватове, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Королiвка Краснодонського р-ну, машинiст
врубмашини шахти № 2-3. Особливою нарадою при
Колегiї ДПУ УРСР 7 сiчня 1932 року засуджений
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
САВIН Володимир Миколайович, 1895 р.
народження, х. Островський, Нижньоволзький
край, Росiйська Федерацiя, росiянин.Проживав у м.
Ровеньки, бухгалтер артiлi "Гужовик". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САВIН Микола Захарович, 1912 р. народження, с. Денежникове Новоайдарського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Денежниковому, робiтник зал.ст. Старобiльськ. Вiйськовим
трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 17 жовтня 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
САВIН Микола Стефанович, 1895 р. народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав в Урало-Кавказi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 12 березня
1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САВIН Олександр Миколайович, 1889 р.
народження, сл. Велика Мартиновка Сальського рну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець. Проживав у м. Ровеньки, ветлiкар мiської
бойнi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САВIН Петро Андрiйович, 1916 р. народження, Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, електрозварювальник вiддiлу
капiтального
будiвництва
мiськвиконкому.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959
роцi.
САВIН Петро Михайлович, 1912 р. народження, м. Брянка, росiянин, освiта середня. Проживав у Брянцi, маркшейдер шахти № 12. Вiйсько-

вим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12
армiї 21 березня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.
САВIН Сергiй Матвiйович, 1896 р. народження, Черепетський р-н Тульської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, пiчник квартирно-експлуатацiйної
частини Луганського гарнiзону. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Днiпропетровської обл. 9 жовтня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
САВIН Тихон Тихонович, 1912 р. народження, смт Новоайдар, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Краснодонi, робiтник шахти № 1бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959
роцi.
САВIНСЬКИЙ Густав Гнатович, 1903 р. народження, Мозирський р-н Мiнської обл., Бiлорусь,
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, монтер шахти "Чорноморка". Репресований
двiчi. Арештований 19 серпня 1933 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї. 11 сiчня 1934 року справу припинено, зпiд варти звiльнений. Особливою "трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Страчений 14 жовтня
1938 року. Реабiлiтований вiдповiдно у 1934 i 1959
роках.
САВIНСЬКИЙ Йосип Iванович, 1909 р. народження, с. Райгородок Янушпiльського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, робiтник
Секменiвського мiлового кар'єру. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САВIНСЬКИЙ Олексiй Антонович, 1898 р.
народження, с. Базалiя Базалiйського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, тесляр к-пу iм. Будьонного. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САВКIН Iван Фадейович, 1897 р. народження, с. Озерище Дорогобузького р-ну Смоленської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської
мiськради, кучер щебеневого кар'єру. Особливою
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 2
грудня 1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САВОВОЛЕНКО Iван Семенович, 1904 р.
народження, с. Уразово Уразовського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта
початкова. Проживав у с. Малоолександрiвка Троїцького р-ну, швець-приватник. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 10 травня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1971 роцi.
САВОСТЬЯНОВ Iван Никифорович, 1887
р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Краснодонi, прибиральник породи шахти № 4. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР
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вiд 1 лютого 1933 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
САВОСТЬЯНОВ Михайло Давидович,
1900 р. народження, х. Прогной, Тарасовський р-н
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, техробітник обласної лiкарнi. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Донецької обл. 12 вересня 1941 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990
роцi.
САВОСТЬЯНОВ Панас Васильович, 1885
р. народження, с. Солонцi Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Солонцях, селянин-одноосiбник. Арештований 10 сiчня 1933 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 березня 1933 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
САВРАСОВ Сергiй Петрович, 1906 р. народження, м. Попасна, росiянин, освiта вища. Проживав у м. Луганську, iнженер з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 24 травня 1938 року за звинуваченням у шпигунствi. 2 березня 1939 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
САВРИЦЬКИЙ Iван Степанович, 1911 р.
народження, с. Новоолександрiвка Бiловодського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Новоолександрiвцi, робiтник конезаводу № 64. Донецьким обласним судом 14 серпня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1980
роцi.
САВЧАК Василь Iванович, 1907 р. народження, с. Лiтиня Дрогобицького р-ну Львiвської
обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Кремiнна, директор школи слiпих. Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1961 роцi.
САВЧЕНКО Андрiй Гаврилович, 1891 р.
народження, с. Верещагiно Молотовського р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, українець,
освiта початкова. Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, тесляр зал.ст. Родакове.
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 2 листопада 1941 року засуджений до розстрiлу. 17 листопада 1941 року Вiйськовою колегiєю
Верховного суду СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
САВЧЕНКО Андрiй Маркович, 1907 р. народження, м. Таганрог Ростовської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м.
Луганську, студент педагогiчного iнституту.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1992
роцi.
САВЧЕНКО Андрiй Петрович, 1893 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова. Проживав у Кремiннiй, бухгалтер деревообробного комбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1958 роцi.
САВЧЕНКО Афанасiй Трохимович, 1901 р.
народження, с. Валуйське Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Валуйському,
заготiвельник
Валуйського
сiльпо.

"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1962 роцi.
САВЧЕНКО Василь Данилович, 1906 р. народження, с. Грибуваха Ровенькiвської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Новочеркаську Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, помiчник комiрника Новочеркаської вiйськбудконтори. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ
УРСР вiд 31 серпня 1932 року висланий у
Пiвнiчний край. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САВЧЕНКО Василь Митрофанович, 1904
р. народження, с. Аграфеновка Матвєєво-Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, бухгалтер мiської контори "Союзхутро".
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САВЧЕНКО Василь Стефанович, 1910 р.
народження, с. Невське Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Невському,
колгоспник к-пу "Нове життя". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 18 грудня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
САВЧЕНКО Василь Федорович, 1875 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник зал.ст.
Переїзна. Репресований двiчi. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 27 грудня 1930 року засуджений до 5
р. позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САВЧЕНКО Григорiй Iванович, 1898 р. народження, с. Буримки Iчнянського р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Рубiжне, технiк
хiмкомбiнату. Арештований 24 квiтня 1939 року за
звинуваченням у шпигунствi i шкiдництвi. 22 листопада 1939 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
САВЧЕНКО Данило Григорович, 1884 р.
народження, с. Грибуваха Ровенькiвської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав за
мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР
вiд 31 серпня 1932 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
САВЧЕНКО Дмитро Iванович, 1901 р. народження, с. Новоганнiвка Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новоганнiвцi, робітник артілі "Світанок". Постановою
Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 листопада 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САВЧЕНКО митро Павлович, 1921 р. народження, м. Свердловськ, українець, освiта початкова. Проживав у с. Ананьївка Свердловської
мiськради, колгоспник. Вiйськовим трибуналом 65
укрiпрайону 30 липня 1941 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
САВЧЕНКО Євдокiя Володимирiвна, 1920
р. народження, с. Передiльське Станично-Луганського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в
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с. Богданiвка Слов'яносербського р-ну, колгоспниця к-пу iм. Ворошилова. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 8 квiтня 1944 року як
член сiм'ї звинувачуваного у зрадi Батькiвщини вислана за межi України. Реабiлiтована у 1991 роцi.
САВЧЕНКО Єгор Никифорович, 1893 р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, коваль шахти № 4-2-бiс. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 27 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 20 травня 1939 року
Верховним судом УРСР мiру покарання знижено
до 5 р. Реабiлiтований у 1961 роцi.
САВЧЕНКО Іван Васильович, 1877 р. народження, с. Єфремовка Таганрозького повіту, українець, освіта початкова. Проживав у с. Новоганнівка
Краснодонського р-ну, селянин-одноосібник. Судовою "трiйкою" при Колегії ДПУ УРСР 27 листопада 1931 року засуджений до 5 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1989 році.
САВЧЕНКО Iван Олексiйович, 1900 р. народження, ст-ця Гундоровська Каменського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта н/середня. Проживав у смт Iзварине Краснодонської мiськради, старший статистик шахти
"Iзварине". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9
серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САВЧЕНКО Iван Петрович, 1913 р. народження, с. Передiльське Станично-Луганського рну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, телефонiст 62 морської бригади. Вiйськовим
трибуналом 6 стрiлецького корпусу 18 лютого 1943
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1994 роцi.
САВЧЕНКО Iван Федорович, 1916 р. народження, с. Знаменiвка Новомосковського р-ну
Днiпропетровської обл., українець, освiта середня.
Проживав у с. Залиман Кремiнського р-ну, дiльничний зоотехнiк. Донецьким обласним судом 28 сiчня
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
САВЧЕНКО Йосип Васильович, 1887 р. народження, м. Таганрог Ростовської обл., Російська
Федерація, українець, освiта початкова. Проживав у
с. Новоганнiвка 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.
САВЧЕНКО Кирило Михайлович, 1914 р.
народження, с. Весела Тарасiвка Лутугинського рну, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Бiле Лутугинського р-ну, моторист к-пу "П'ятирiчка". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 31 жовтня 1946 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1955 роцi.
САВЧЕНКО Костянтин Єгорович, 1914 р.
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну,
українець, освiта н/середня. Проживав у м. Стахановi, коваль кiнного двору шахти № 4-2-бiс.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 20 травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
САВЧЕНКО Макар Костянтинович, 1895 р.
народження, с. Даниловичi Рославльського р-ну
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,

освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 2
березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi
нiмецьким окупантам. 6 квiтня 1943 року справу
припинено за смертю звинувачуваного. Реабiлiтований у 1994 роцi.
САВЧЕНКО Марiя Iларiонiвна, 1902 р. народження, с. Вишневе Старобiльського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала у Вишневому, не
працювала. Луганським обласним судом 12 квiтня
1946 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
САВЧЕНКО Микола Васильович, 1882 р.
народження, с. Новоганнiвка Краснодонського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Новоганнiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Судової "трійки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 квiтня
1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1990 роцi.
САВЧЕНКО Микола Степанович, 1887 р.
народження, х. Скелеватка, Красносулiнський р-н
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
неписьменний. Проживав у смт Софiївський Краснолуцької мiськради, кучер кiнного двору шахти №
10. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений
22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САВЧЕНКО Михайло Васильович, 1926 р.
народження, смт Юр'ївка Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, молодший сержант 172 стрiлецького полку 57 стрiлецької дивiзiї. Арештований 25 грудня 1947 року за
звинуваченням у зрадi Батькiвщини, що в ходi
слiдства не було доведено. 13 квiтня 1948 року
справу припинено. Реабiлiтований у 1994 роцi.
САВЧЕНКО Олександр Олексiйович, 1910
р. народження, смт Юр'ївка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Юр'ївцi,
робiтник пiщаного кар'єру. Постановою Судової
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 15 вересня
1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САВЧЕНКО Олександра Савелiївна, 1918
р. народження, смт Станично-Луганське, українка,
освiта початкова. Проживала у Станично-Луганському, колгоспниця к-пу "Нове життя". Постановою
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 31 травня
1944 року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
САВЧЕНКО Олексiй Васильович, 1910 р.
народження, с. Юр'ївка Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с-щi шахти
"Бiлянка" Лутугинського р-ну, боєць загону воєнiзованої гiрничорятувальної частини. Вiйськовим
трибуналом управління прикордонної i внутрiшньої
охорони УРСР по Донецькiй обл. 17 серпня 1938
року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
САВЧЕНКО Олексiй Якович, 1914 р. народження, м. Свердловськ, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 171 полку 55
прикордонного загону вiйськ НКВС. Вiйськовим
трибуналом управлiння прикордонної i внутрiшньої
охорони вiйськ НКВС по Далекосхiдному краю 3
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березня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
САВЧЕНКО Павло Дмитрович, 1915 р. народження, с. Грибуваха Ровенькiвської мiськради,
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець,
рядовий. Арештований 17 жовтня 1938 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 5 березня 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939
роцi.
САВЧЕНКО Пелагiя Григорiвна, 1909 р.
народження, Бобродворський р-н Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Алчевську, колгоспниця к-пу iм. Ворошилова. Постановою Особливої наради при НКВС
СРСР вiд 27 жовтня 1945 року вислана за межi
України як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.
САВЧЕНКО Пелагія Петрiвна, 1897 р. народження, с. Новоганнiвка Краснодонського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала у Новоганнiвцi, домогосподарка. Судовою "трiйкою" при
Колегiї ДПУ УРСР 23 листопада 1931 року засуджена до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтована у 1989 роцi.
САВЧЕНКО Петро Андрiанович, 1912 р.
народження, с. Глобине Глобинського р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
с. Новоборове Старобiльського р-ну, ветфельдшер.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 жовтня
1943 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
САВЧЕНКО Петро Назарович, 1895 р. народження, м. Свердловськ, українець, освiта початкова. Проживав у Свердловську, конюх. Донецьким
обласним судом 7 травня 1936 року засуджений до
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
САВЧЕНКО Петро Павлович, 1893 р. народження, с. Костянтинiвка Змiївського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта середня. Проживав у с.
Мiстки Сватiвського р-ну, шкiльний учитель. Донецьким обласним судом 22 вересня 1936 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
САВЧЕНКО Порфирiй (Прохор) Степанович, 1895 р. народження, с. Нововербовате Павлоградського повiту Катеринославської губернiї,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Невське
Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу "1 Травня".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
САВЧЕНКО Сидiр Михайлович, 1890 р. народження, с. Царiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Станично-Луганське,
робiтник
зал.ст.
Кiндрашiвська.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької
обл. 12 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу.
9 вересня 1941 року тим же органом розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990
роцi.
САВЧЕНКО Степан Iванович, 1898 р. народження, с. Великий Самбiр, Чернiгiвська обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Сiмейкине
Краснодонського р-ну, робiтник зал.ст. Сiмейкине.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 березня

1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1963 роцi.
САВЧЕНКО Степан Сидорович, 1896 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Мiусинську Краснолуцької мiськради, вантажник зал.ст.
Штерiвка. Арештований 13 сiчня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 травня 1938
року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв
для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994
роцi.
САВЧЕНКО Текля Iванiвна, 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.
САВЧЕНКО Тимофiй Трохимович, 1890 р.
народження, с. Валуйське Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Валуйському, селянин-одноосiбник. Постановою "трiйки"
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 28-29 квiтня 1933 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1961
роцi.
САВЧЕНКО Федiр Iванович, 1874 р. народження, с. Грибуваха Ровенькiвської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав на кол.х.
Новолюбимов Благiвської сiльради Ровенькiвської
мiськради, селянин-одноосiбник. Арештований 19
сiчня 1932 року за звинуваченням у приналежностi
до контрреволюцiйної органiзацiї. 31 травня 1932
року справу припинено за малозначнiстю. Реабiлiтований у 1997 роцi.
САВЧЕНКО Федiр Макарович, 1882 р. народження, с. Комишне Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Колесникiвка Станично-Луганського р-ну, бригадир к-пу
"Трудовий бiдняк". Арештований 20 жовтня 1932
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 24
грудня 1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1932 роцi.
САВЧЕНКО Феодосiя Юхимiвна, 1908 р.
народження, с. Богатир Костюковицького р-ну Могильовської обл., Бiлорусь, росiянка. Проживала в
смт Сiмейкине Краснодонського р-ну, вiдкатниця
шахти № 99. Постановою Особливої наради при
НКВС СРСР вiд 29 грудня 1943 року вислана за
межi України як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у
1990 роцi.
САВЧЕНКО Юхим Назарович, 1906 р. народження, м. Суми, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Алчевську, коваль мартенiвського
цеху з-ду iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
САВЧЕНКО Юхим Пантелiйович, 1896 р.
народження, с. Новоганнiвка Краснодонського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Новоганнiвцi, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 2 квiтня 1930 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
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САВЧЕНКО Якiв Iванович, 1889 р. народження, с. Верхня Вiльхова Станично-Луганського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Макарове Станично-Луганського р-ну, колгоспник кпу "Красний Луч". Арештований 2 лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. У зв'язку з воєнним станом етапований
углиб країни. 28 вересня 1943 року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995
роцi.
САВЧЕНКОВ Якiв Iпатiйович, 1888 р. народження, х. Роги, Тарасовський р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, чорнороб фабрикикухнi з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований
11 грудня 1932 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 21 сiчня
1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
САВЧУК Андрiй Якимович, 1902 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, вибiйник шахти iм. Сталiна.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
САВЧУК Григорiй Петрович, 1911 р. народження, с. Комарiвка Славутського р-ну Вiнницької
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.
Новоолександрiвка Бiловодського р-ну, робiтник
конезаводу № 64. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
САВЧУК Йосип Олександрович, 1904 р. народження, м. Долина Iвано-Франкiвської обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Стахановi, не
працював. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ
УРСР 12 жовтня 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САВЧУК Йосип Федорович, 1895 р. народження, с. Смолярi Володимир-Волинського р-ну
Волинської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, наваловiдбiйник шахти № 5-7. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
САВЧУК Кузьма Митрофанович, 1899 р.
народження, с. Мухарiв Славутського р-ну Вiнницької обл., українець, освiта середня. Проживав у
смт Бiрюкове Свердловської мiськради, шкiльний
учитель. Особливою нарадою при НКВС СРСР 9
лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волі. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САВЧУК Лiдiя Лазарiвна, 1929 р. народження, с. Соснове Криворiзького р-ну Днiпропетровської обл., українка, освiта початкова. Проживала в м.
Луганську, не працювала. Вiйськовим трибуналом
вiйськ МВС Луганської обл. 22 червня 1948 року
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована
у 1992 роцi.
САГАДIН Володимир Вiкентiйович, 1915 р.
народження, смт Городок Городоцького р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Рудiвка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу "1-е
Травня". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок

виконано 5 січня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
САГАДIН Станiслав Вiкентiйович, 1917 р.
народження, смт Городок Городоцького р-ну
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Мiстки Сватiвського р-ну, робiтник к-пу
"1-е Травня". Вiйськовим трибуналом Харкiвського
вiйськового округу 8 сiчня 1937 року засуджений
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
САГАДIН Франц Iванович, 1896 р. народження, смт Городок Городоцького р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, не працював. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
САГАЙДАК Давид Федорович, 1894 р. народження, с. Вiвчарове Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у с-щi Лоскутiвка Попаснянського р-ну, слюсар вагонної дiльницi зал.ст.
Лоскутiвка. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
28 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1955 роцi.
САГАЙДАК Стефан Федорович, 1902 р. народження, с. Вiвчарове Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у с-щi Лоскутiвка Попаснянського р-ну, слюсар вагонної дiльницi зал.ст.
Лоскутiвка. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 17 грудня 1938 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
САГАЙДАК Федiр Андрiйович, 1894 р. народження, с. Наугольне Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, робiтник тресту "Пiвденжитлобуд". Особливою
нарадою при НКВС СРСР 16 липня 1940 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1963 роцi.
САГАЙДАЧНИЙ Якiв Якимович, 1905 р.
народження, с. Осадче Реп’євського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Штерiвка Краснолуцької
мiськради, слюсар шахти "11-а рiчниця Жовтня".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 21 червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
САГАМОНОВ Менкал (Менкол) Тарасович, 1901 р. народження, М’ясниковський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, вiрмен, освiта
початкова. Проживав у м. Ровеньки, бухгалтер Ровенькiвського лiсгоспу. Арештований 14 квiтня
1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї i пособництвi нiмецьким окупантам. 25 липня
1943 року справу припинено за смертю пiдслiдного.
Реабiлiтований у 1996 роцi.
САГАРОВА Ганна Степанiвна, 1910 р. народження, с. Ворожба Лебединського р-ну Сумської обл., українка, освiта початкова. Проживала в м.
Перевальську, робiтниця шахти № 5. Вiйськовим
трибуналом 176 стрiлецької дивiзiї 29 травня 1942
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
САГIН Михайло Миколайович, 1900 р. народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну, молдаванин, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Сватове, секретар вузлового
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партiйного комiтету зал.ст. Сватове. Вiйськовою
колегiєю Верховного суду СРСР 30 жовтня 1938
року засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
САДИКОВ Галi-Акбер, 1914 р. народження,
м. Брянка, татарин, освiта початкова. Проживав у
Брянцi, слюсар шахти № 12. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 4 грудня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
САДИМАК Микита Кузьмич, 1887 р. народження, Краснодарський край, Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Бiловодськ, завiдуючий раймагом. Арештований 25
жовтня 1936 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 грудня 1936 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1936 роцi.
САДОВИЙ Гнат Максимович, 1916 р. народження, кол.с. Некритове Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 61 морприкордонзагону вiйськ НКВС. Військовим трибуналом військ НКВС при "Дальбудi" 8
липня 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
САДОВИЙ Iван Йосипович, 1895 р. народження, м. Пологи Пологiвського р-ну Запорiзької
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Гiрське Первомайської мiськради, не працював.
Вiйськовим трибуналом 261 стрiлецької дивiзiї 18
сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
САДОВИЙ Михайло Прокопович, 1914 р.
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну,
українець, освiта н/середня. Проживав у Бiлолуцьку, студент 2-го курсу педтехнiкуму. Репресований
двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР
26 квiтня 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. 15 листопада 1937 року "трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.
САДОВИЙ Семен Данилович, 1913 р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Бiлолуцьку,
студент 1-го курсу сiльськогосподарської школи.
Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР 26
квiтня 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САДОВНИКОВ Микола Порфирiйович,
1892 р. народження, кол.х. Нововоскресенський
Верхньопокровської сiльради Старобiльського рну, українець, неписьменний. 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.
САДОВНИКОВ Никифор Тимофiйович,
1862 р. народження, кол.х. Нововоскресенський
Верхньопокровської сiльради Старобiльського рну, українець, освiта початкова. Проживав за
мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Арештований 20 лютого 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 березня 1930 року справу
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований
у 1930 роцi.
САДОВНИКОВ Порфирiй Тимофiйович,
1866 р. народження, кол.х. Нововоскресенський

Верхньопокровської сiльради Старобiльського рну, українець, освiта початкова. Проживав за
мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Арештований 17 лютого 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 березня 1930 року справу
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований
у 1930 роцi.
САДОВНИКОВ Федiр Порфирiйович, 1887
р. народження, кол.х. Нововоскресенський Верхньопокровської сiльради Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, конюх з-ду "Червоний прапор". Постановою
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 4 березня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1993 роцi.
САДОВНИЧА Марфа Пилипiвна, 1913 р.
народження, с. Андрiївка Краснодонського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в смт Сiмейкине Краснодонського р-ну, робiтниця Краснянського шахтоуправлiння. Постановою Особливої наради при МДБ СРСР вiд 9 липня 1952 року як член
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за межi України. Реабiлiтована у
1990 роцi.
САДОВНИЧИЙ Олексiй Петрович, 1936 р.
народження, с. Андрiївка Краснодонського р-ну,
українець, освiта н/середня. Проживав у смт Сiмейкине Краснодонського р-ну, не працював. Постановою Особливої наради при МДБ СРСР вiд 9 липня
1952 року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1990 роцi.
САДОВСЬКА Анеля Миколаївна, 1895 р.
народження, с. Немиринцi Городоцького р-ну
Вiнницької обл., полька, неписьменна. Проживала в
с. Великий Суходiл Краснодонського р-ну, колгоспниця к-пу iм. Фрунзе. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 22 лютого 1938 року засуджена до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
САДОВСЬКА Катерина Йосипiвна, 1892 р.
народження, с. Верхня Груня Iзносковського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Стахановi, не працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 1 липня 1942 року засуджена до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
САДОВСЬКИЙ Iван Iванович, 1904 р. народження, с. Немиринцi Городоцького р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Михайлiвка Кремiнського р-ну, тесляр к-пу iм. Артема. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САДОВСЬКИЙ Iван Михайлович, 1883 р.
народження, с. Тартачок Мархлевського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Вiвчарове Троїцького р-ну, тесляр к-пу iм. Яковлєва. Донецьким обласним судом 4 березня 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
САДОВСЬКИЙ Йосип Йосипович, 1892 р.
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, робiтник шахти № 3-3-бiс.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1958 роцi.
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САДОВСЬКИЙ Олександр Андрiйович,
1891 р. народження, с. Немиринцi Городоцького рну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Нижнiй Суходiл Новоайдарського р-ну,
коваль к-пу iм. Криницького. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 16 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САДОВСЬКИЙ Пилип Iванович, 1900 р.
народження, с. Базалiя Базалiйського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу
iм. Будьонного. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 22 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 3 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
САДЧИКОВ Вiльгельм Володимирович вiн
же РАЧКО Станiслав Володимирови, 1903 р. народження, м. Калуга Московської обл., Росiйська
Федерацiя, поляк, освiта середня. Вiйськовослужбовець, проживав у м. Луганську, викладач школи
вiйськових пiлотiв iм. Пролетарiату Донбасу.
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 3 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 4 жовтня 1937 року. Реабiлiтований у 1958
роцi.
САДЧИКОВ Iван Антонович, 1921 р. народження, с. Головське Кагановицького р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, робiтник
шахти № 1-1-бiс. Луганським обласним судом 20
сiчня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
САДЧИКОВА Анастасiя Георгiївна, 1910 р.
народження, м. Конотоп Чернiгiвської обл., росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 16 лютого 1938 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1965 роцi.
САЄНКО Микола Петрович, 1884 р. народження, с-ще Довжанський Свердловської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Довжанському, артiльний староста шахти № 14-17.
Арештований 20 березня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 травня 1931 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
Реабiлiтований у 1995 роцi.
САЄНКО Микола Платонович, 1896 р. народження, м. Орджонiкiдзе Донецької обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Алчевську,
економiст вiддiлу головного механiка з-ду iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
САЄНКО Семен Савелiйович,1893 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.
САЄНКО Федiр Петрович, 1900 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. На
час арешту член ВКП(б). Проживав у Луганську,
директор тресту "Мiськпаливо". Особливою нарадою при НКВС СРСР 8 квiтня 1944 року засудже-

ний до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1995 роцi.
САЗОНОВ Андрiй Захарович, 1899 р. народження, с. Скушинiно Болховського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, електромонтер
шахти iм. Кагановича. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року засуджений до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САЗОНОВ Василь Петрович, 1902 р. народження, с. Каменка Малоархангельського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Стахановi, електромонтер шахти "Максимiвська". Особливою "трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Страчений 29 вересня
1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
САЗОНОВ Георгiй Митрофанович, 1873 р.
народження, с-ще Росошенське Климовського р-ну
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, конюх склозаводу "Пролетар". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САЗОНОВ Iван Маркович, 1911 р. народження, с. Хороше Слов'яносербського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Зимогiр'я
Слов'яносербського р-ну, моторист радгоспу "Криворiжжя". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САЗОНОВ Михайло Устинович, 1910 р. народження, с. Петропавлiвка Куп'янського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 205 танкового полку 89
стрiлецької дивiзiї. До призову в армiю проживав в
м. Луганську. Вiйськовим трибуналом 19 армiї 23
серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 26 серпня 1941 року. Реабiлiтований у
1997 роцi.
САЗОНОВ Мойсей Костянтинович, 1896 р.
народження, м. Лисичанськ, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Брянка, головний iнженер шахти
"Криворiжжя". Вiйськовою колегiєю Верховного
суду СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
САЗОНОВА Тамара Венедиктiвна, 1908 р.
народження, м. Новочеркаськ Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Лисичанську, робiтниця райкомунгоспу. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР
вiд 12 лютого 1946 року вислана за межi України як
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.
САЙДАК Степан Iванович, 1925 р. народження, с. Скибинцi Погребищенського р-ну
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Юр'ївка Лутугинського р-ну, робiтник
шахти № 6-бiс. Вiйськовим трибуналом вiйськ
МВС Київського округу 24-26 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.
САЙФУЛIН Абрахман, 1902 р. народження,
Арський р-н Татарської АРСР, Росiйська Федерац-
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iя, татарин, неписьменний. Проживав у м. Гiрське
Первомайської мiськради, крiпильник шахти
"Гiрська" № 1-2. Арештований 24 сiчня 1942 року
за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 30 травня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
САКК Якiв Михайлович, 1898 р. народження, с. Піски Мостовського р-ну Гродненської обл.,
Бiлорусь, бiлорус, освiта середня. Проживав у м.
Перевальську, завiдуючий вiддiлом постачання шахти № 11. Арештований 16 липня 1930 року за звинуваченням у шпигунствi. 7 грудня 1930 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.
САКОВИЧ Дмитро Григорович, 1891 р. народження, с. Мотилі Щучинського р-ну Гродненської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта середня. На час
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Петровське
Краснолуцької мiськради, керiвник групи вiддiлу
постачання з-ду № 59. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 5 жовтня 1941 року
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
САКОВИЧ Костянтин Антонович, 1907 р.
народження, с. Братково Копильського р-ну
Мiнської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова.
Проживав у м. Алчевську, вальцювальник стана
250 металургiйного 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.
САКОВСЬКИЙ Петро Євстафiйович, 1896
р. народження, с. Василiвка Бобринецького р-ну
Одеської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
м. Красний Луч, слюсар шахти № 7-8. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957
роцi.
САЛАБАЄВ Вiталiй Максимович, 1912 р.
народження, с. Водички Чорноострівського р-ну
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Мирне Краснодонського р-ну, електрослюсар шахти № 12. Арештований 11 липня 1938
року за звинуваченням у шкiдництвi i диверсiї у
шахтi. 19 серпня 1938 року звiльнений пiд пiдписку
про невиїзд. Реабiлiтований у 1994 роцi.
САЛАБАНОВ Анатолiй Йосипович, 1921 р.
народження, смт Сатанiв Сатанiвського р-ну Кам'янець-Подiльської обл., росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Старобiльську, кухар їдальнi № 2.
Вiйськовим трибуналом 35 району авiацiйного базування 19 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу i того ж дня страчений. Реабiлiтований у 1992
роцi.
САЛАМАХА Тимофiй Антонович, 1898 р.
народження, с. Розсипне Чистякiвського р-ну Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Краснодонi, вагонник 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. 21
грудня 1948 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
САЛЕНКО Ганна Антонiвна, 1904 р. народження, м. Луганськ, українка, освiта початкова.

Проживала в м. Алчевську, домогосподарка. 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 1958 роцi.
САЛЕНКО (САЛИНКО) Григорiй Тарасович, 1903 р. народження, с-ще Криничне Кiровської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Криничному, начальник селищного вiддiлення зв'язку. Арештований 30 серпня 1944 року за
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 30 жовтня 1944 року виправданий Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлiтований у 1944 роцi.
САЛЕНКО Iван Парамонович, 1899 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Алчевську, секретар мiськкому КП(б)У. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 1 грудня 1937 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 грудня
1937 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.
САЛЕНКО Iван Семенович, 1884 р. народження, с. Вергулiвка Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Дебальцеве
Донецької обл., складач поїздiв зал.ст. Дебальцеве.
Постановою Особливої наради при ДПУ УРСР вiд
28 лютого 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1993 роцi.
САЛИВОН Юхим Йосипович, 1892 р. народження, с. Яблуневе Оржицького р-ну Полтавської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
Успенка Лутугинського р-ну, робiтник шахти iм.
Ворошилова. Луганським обласним судом 16 липня
1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
САЛIЄНКО Григорiй Кузьмич, 1913 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта початкова. Проживав у Троїцькому, не працював. Арештований 3 лютого 1943 року за звинуваченням в антирадянських дiях. 12 сiчня 1944 року Особливою нарадою при НКВС СРСР мiрою покарання визначено строк попереднього ув'язнення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1992 роцi.
САЛIЄНКО Iван Васильович, 1911 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта початкова.
Проживав у с. Лантратiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Червоний орач". Арештований 24 лютого 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб
країни. 30 березня 1948 року справу припинено за
смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.
САЛIЄНКО Iван Григорович, 1902 р. народження, с. Роднички Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Родничках, колгоспник к-пу iм. Тельмана. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС по охоронi тилу 38 армiї 27 сiчня 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1997 роцi.
САЛIЙ Архип Йосипович, 1875 р. народження, с. Серебрянка Попаснянського р-ну
(пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), українець, неписьменний. Проживав у Серебрянцi, селянин-одноосiбник. Арештований 7 липня 1942 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, де
пізніше не виявлений. 19 вересня 1950 року справу
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припинено за малозначнiстю. Реабiлiтований у
1994 роцi.
САЛIН Iван Iванович, 1944 р. народження,
с. Бєляєвка Зубово-Полянського р-ну Мордовської
АРСР, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Лисичанську, студент Лисичанського гiрничого технiкуму. Луганським обласним
судом 17 сiчня 1964 року засуджений до 6 м-цiв позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
САЛЛО Костянтин Олександрович, 1918 р.
народження, Павлоградський р-н Харкiвської обл.,
українець, освiта н/середня. Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, студент Хрустальненського медтехнiкуму. Донецьким обласним судом 4 сiчня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
САЛМАНОВ Денис Мефодiйович, 1899 р.
народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського рну, росiянин, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у Трьохiзбенцi, уповноважений
Наркомзагу. Арештований 17 лютого 1943 року за
звинуваченням у зрадi радянських громадян нiмецьким окупантам. 12 серпня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
САЛМАНОВ Iван Матвiйович, 1893 р. народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського рну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 230 окремого шляхобудiвного батальйону. Вiйськовим трибуналом 3 армiї 16 жовтня
1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
САЛМАНОВ Петро Данилович, 1906 р. народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського рну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий полку морської пехоти. Вiйськовим
трибуналом 172 стрiлецької дивiзiї 8 грудня 1941
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1992 роцi.
САЛО Григорiй Андрiйович, 1897 р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Калинiвка
Ровенькiвської мiськради, пiчник зал.ст. Дар'ївка.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 6 серпня 1945 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
САЛО Микита Денисович, 1912 р. народження, с. Михайлiвка Станично-Луганського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, не працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР 12
лютого 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
САЛО Федiр Онисимович, 1898 (1899) р. народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, тесляр з-ду iм. Артема. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САЛОВ Андрiй Гаврилович, 1898 р. народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Новоборовому,
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 16 березня 1930
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 1989 роцi.
САЛОВ Денис Максимович, 1893 р. народження, с. Копанi Бiловодського р-ну, українець,
освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у Копанях, ветфельдшер к-пу "Нова культура". Луганським обласним судом 25 листопада 1947
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
САЛОВ Iван Данилович, 1910 р. народження, с. Кантемировка Кантемировського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, столяр шахти
облмiсцевпрому. Луганським обласним судом 30
липня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
САЛОВА Марiя Павлiвна, 1897 р. народження, с. Танюшiвка Новопсковського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в с. Штормове
Новоайдарського р-ну, колгоспниця к-пу "Комсомолець". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 25 серпня 1943 року засуджена до 6 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1965 роцi.
САЛТАНОВ (СОЛТАНОВ) Георгiй Михайлович, 1915 р. народження, м. Миколаїв, українець,
освiта середня. Проживав у м. Первомайську, технiк-зв'язкiвець шахти iм. Менжинського. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 21
жовтня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 23 жовтня 1941 року. Реабiлiтований у
1992 роцi.
САЛТИКОВ Гаврило Iванович, 1916 р. народження, с. Мареновка Куйбишевського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, машинiст
електровоза шахти № 16. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САЛТИКОВА Анна Олексiївна, 1914 р. народження, с. Григорово Сусанінського р-ну Костромської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта
початкова. Проживала в м. Луганську, сторож
"Шляхбуду". Луганським обласним судом 11 грудня 1952 року засуджена до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтована у 1989 роцi.
САЛТРУКЕВИЧ Iван Антонович, 1898 р.
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова.
Проживав у м. Стахановi, майстер по друкарських
машинках редакцiї газети "Путь Серго". Арештований 25 червня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Справу припинено за смертю
пiдслiдного, що сталася 11 березня 1943 року. Реабiлiтований у 1994 роцi.
САЛЬНИКОВ Савелiй Потапович, 1894 р.
народження, с. Бердянське, Днiпропетровська обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник коксохiмзаводу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 квiтня 1942 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990
роцi.
САЛЬНИКОВА Тамара Григорiвна, 1921 р.
народження, м. Луганськ, українка, освiта початкова. Проживала в Луганську, домогосподарка.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 4 вересня 1944 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1972 роцi.
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САЛЯМОН (СОЛОМ’ЯН) Йосип Адамович, 1905 р. народження, с. Зелена Волочиського рну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Бондарiвка Маркiвського р-ну, муляр кпу iм. XVII партз'їзду. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САЛЯМОН Станiслав Адамович, 1912 р.
народження, с. Зелена Волочиського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Курячiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Червона Журавка". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САМАРIН Iван Миронович, 1893 р. народження, с. Бегоща Путивльського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, слюсар шахти №
18. Арештований 31 грудня 1933 року за звинуваченням у приналежностi до шкiдницької органiзацiї. 13 сiчня 1934 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
САМАРIНА Неонiла (Нiла) Денисiвна, 1886
р. народження, с. Райгородка Новоайдарського рну, українка, неписьменна. Проживала в Райгородцi, домогосподарка. Арештована 24 лютого 1930
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8
квiтня 1930 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1930 роцi.
САМАРСЬКА Олександра Iллiвна, 1883 р.
народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, українка,
неписьменна. Проживала в м. Гiрське Первомайської мiськради, домогосподарка. Арештована 4 жовтня 1932 року за звинуваченням у замаху на
шкiдницькi дiї. 26 грудня 1932 року справу припинено, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1995
роцi.
САМАРСЬКИЙ Андрiй Iванович, 1903 р.
народження, с. Булгакiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у Булгакiвцi, голова к-пу iм. Ленiна. Арештований 26 сiчня 1943 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 19 жовтня 1943 року справу припинено за
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1994
роцi.
САМАРСЬКИЙ Єгор Федорович, 1914 р.
народження, м. Ровеньки, українець, освiта початкова. Проживав у Ровеньках, помiчник начальника
дiльницi шахти № 14. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 22 березня 1945 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
САМАРСЬКИЙ Єфрем Миколайович, 1899
р. народження, с. Мар'ївка Свердловської мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав у Мар'ївцi, селянин-одноосiбник. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 10 вересня 1941
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 30
вересня 1941 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.
САМАРСЬКИЙ Iван Петрович, 1895 р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Дяковому, селянин-одноосiбник. Арештований 13 грудня 1932
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1

лютого 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
САМАРСЬКИЙ Iлля Павлович, 1898 р. народження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, найманий робiтник к-пу "12 рокiв Жовтня". Луганським обласним судом 9 серпня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
САМАРСЬКИЙ Микола Федорович, 1914
р. народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Привiллi, не працював. Арештований 15 листопада
1932 року за звинуваченням у шкiдництвi. 14 сiчня
1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
САМАРСЬКИЙ Семен Степанович, 1909 р.
народження, м. Ровеньки, росiянин, освiта початкова. Проживав на х. Вольний, Прохладненський р-н
Орджонiкiдзевського краю, Росiйська Федерацiя,
бухгалтер к-пу. Вiйськовим трибуналом 58 армiї 21
сiчня 1943 року засуджений до розстрiлу. 24 квiтня
1943 року Вiйськовим трибуналом Пiвнiчнокавказького фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
САМАРСЬКИЙ Степан Iванович, 1873 р.
народження, м. Ровеньки, українець, освiта початкова. Проживав у Ровеньках, кучер мiськкомунгоспу. Арештований 28 квiтня 1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 жовтня 1943
року справу припинено з огляду на вiк пiдслiдного i
те, що п'ятеро його синiв перебувають у лавах Червоної армiї. Реабiлiтований у 1943 роцi.
САМАРСЬКИЙ Стефан Пантелiйович,
1899 р. народження, с. Булгакiвка Кремiнського рну, українець, освiта початкова. На час арешту
член ВКП(б). Проживав у Булгакiвцi, городник кпу "III Iнтернацiонал". Арештований 6 лютого 1942
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21
березня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1942 роцi.
САМАРСЬКИЙ Федiр Кирилович, 1900 р.
народження, с. Єгорiвка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
командир вiддiлення вiйськової частини 1547.
Вiйськовим трибуналом 23 саперної бригади 8 саперної армiї 29 вересня 1942 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
САМАРСЬКИЙ Федiр Леонтiйович, 1880 р.
народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Гiрське Первомайської мiськради, агент робiтничої кооперацiї.
Арештований 15 вересня 1932 року за звинуваченням у шкiдництвi. 26 грудня 1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
САМАРСЬКИЙ Хома Гарасимович, 1888 р.
народження, с. Булгакiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Пiвнiвка
Мiловського р-ну, столяр пiдсобного господарства
Рубiжанського хiмкомбiнату. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
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САМАРЧЕНКО Євдокiя Олексiївна, 1893 р.
народження, кол.с. Полiтровка Новосвiтлiвської селищної Ради Краснодонського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 21 сiчня 1942 року засуджена до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1994 роцi.
САМАРЧЕНКО Iван Юхимович, 1907 р.
народження, с. Хороше Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, вибiйник шахти № 42. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САМIЙЛЕНКО Григорiй Дмитрович, 1894
р. народження, с. Багата Чернещина Сахновщинського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Луганську, плановик-економiст
пiдприємства "Пiвденелектромонтаж". Арештований 8 березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 15 серпня 1943 року
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
САМIЙЛЕНКО Григорiй Матвiйович, 1909
р. народження, с. Валки Прилуцького р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав
у смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, шкiльний
учитель. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САМІЙЛЕНКО
Григорій
Степанович
(Грицько Іванович), 1903 р. народження, українець, освіта початкова. Проживав на х. Луговому
Вівчарівської сільради Троїцького р-ну, селянин-одноосібник. Постановою Донецького міжрайсуду
19 січня 1932 року висланий за межі України як соціально небезпечний елемент. Реабілітований у
1989 році.
САМIЙЛЕНКО Григорiй Якович, 1889 р.
народження, с. Валки Прилуцького р-ну Сумської
обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м.
Алчевську, рахiвник з-ду № 19 "Кокс". Постановою
Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 22
квітня 1933 року висланий на 3 р. за межi України
умовно. Реабiлiтований у 1998 роцi.
САМIЙЛЕНКО Дмитро Гордiйович, 1905 р.
народження, Конотопський р-н Сумської обл.,
українець, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Красний Луч, iнструктор
Донецького обкому партiї. Вiйськовим трибуналом
Харкiвського вiйськового округу 18 травня 1939 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
САМIЙЛЕНКО Олександр Степанович,
1905 р. народження, с. Вiльшани Троїцького р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Лугове
Троїцького р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою
Донецького мiжрайсуду вiд 19 сiчня 1932 року визнаний соцiально небезпечним елементом i висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САМIЙЛЕНКО Олександра Георгiївна,
1913 р. народження, с. Верхньодеревечка Краснодонського р-ну, росiянка, освiта середня. Проживала в м. Краснодонi, друкарка тресту "Краснодонвугiлля". Арештована 3 квiтня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам i анти-

радянськiй агiтацiї. 1 червня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
САМIЙЛЕНКО Степан Онисимович, 1910
р. народження, с. Вiльшани Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Вiльшанах,
колгоспник к-пу "Паркомуна". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
САМIЙЛЕНКО Федiр Андрiйович, 1904 р.
народження, с. Вiльшани Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Вiльшанах, селянин-одноосiбник. Арештований 24 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.
САМIЙЛЕНКО Федiр Єлисейович, 1891 р.
народження, с. Коломийчиха Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Коломийчисi, не працював. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 3 листопада 1932 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
САМIЙЛЕНКО Якiв Петрович, 1908 р. народження, м. Стаханов, українець, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Вiйськовослужбовець, рядовий. Вiйськовим трибуналом 22 окремої
стрiлецької бригади 3 березня 1942 року засуджений до розстрiлу. Страчений 15 березня 1942 року.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
САМIЙЛОВ Ананiй Пантелiйович, 1907 р.
народження, с. Загризове Куп'янського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Перевальську, вибiйник шахти iм. Сталiна.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
САМIЙЛОВ Iван Нефедович, 1902 р. народження, с. Вiкторiвка Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, робiтник вагоноремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.
САМIЙЛОВ Костянтин Михайлович, 1906
р. народження, с. Нежурине Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Ковалiвка Сватiвського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР
вiд 19 квiтня 1932 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
САМIЙЛОВ Мусiй Гаврилович, 1911 р. народження, с. Лозова Куп'янського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Гiрське Первомайської мiськради, машинiст електровоза шахти № 1-2 "Гiрська". "Трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 14 вересня 1938 року.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
САМIЙЛОВ Олександр Андрiйович, 1909
р. народження, с. Кабичiвка Маркiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Кабичiвцi,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 12 квiтня 1930 року
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висланий за межi України. Реабiлiтований у 1993
роцi.
САМIЙЛОВ Петро Васильович, 1880 р. народження, с. Гречишкине Новоайдарського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у с. Весняне
Слов'яносербського р-ну, селянин-одноосiбник.
Арештований 25 березня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 червня 1931 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
САМIЙЛОВ Петро Феоктистович, 1901 р.
народження, с. Каськiвка Маркiвського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у Каськiвцi, плановик райпромкомбiнату. Луганським обласним судом 30 липня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
САМIЙЛОВ Степан Гаврилович, 1913 р.
народження, с. Лозова Куп'янського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Гiрське Первомайської мiськради, вибiйник шахти
№ 1-2 "Гiрська". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 9 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1992 роцi.
САМIЙЛОВА Варвара Олексiйовна, 1906
р. народження, с. Новотроїцьке Новотроїцького рну Запорiзької обл., українка, освiта початкова.
Проживала в смт Ясенiвський Ровенькiвської
мiськради, робiтниця шахти 33-37. Постановою
Особливої нарадою при НКВС СРСР вiд 16 вересня
1944 року вислана за межi України як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини.
Реабiлiтована у 1990 роцi.
САМКОВ Савелiй Михайлович, 1906 р. народження, кол.с. Попiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1035 полку. Вiйськовим трибуналом 280 стрiлецької дивiзiї 13 жовтня 1942 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.
САМКОВ Федiр Васильович, 1898 р. народження, с. Первомайськ Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
возiй їдальнi школи вiйськових пiлотiв. Донецьким
обласним судом 28 лютого 1937 року засуджений
до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990
роцi.
САМОДВИГА Тихiн Тарасович, 1884 р. народження, смт Бiловодськ, українець. Проживав у
м. Стахановi, колiйний майстер шахти iм. Iллiча.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
САМОЙЛЕНКО Андрiй Гнатович, 1888 р.
народження, кол.с. Миколаївка Слов'яносербського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав: Олександрiвська сiльрада Антрацитiвського р-ну, комiрник рудника Московської мiської управи. Репресований двічі. Особливим вiддiлом при Донецькiй
ГубЧК 25 сiчня 1921 року визнаний ворогом народу i засуджений до заключення до концтабору до
закінчення громадянської війни. Донецьким обласним судом 10 серпня 1936 року засуджений до 8 р.
позбавлення волі. Реабiлiтований відповідно у 1992
і 1990 роках.
САМОЙЛОВ Андрiй Васильович, 1891 р.
народження, с. Константиновка Мар’яновського р-

ну Омської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта вища. Проживав у м. Рубiжне, помiчник головного iнженера Рубiжанської групи хiмзаводов.
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 22 березня 1931 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
САМОЙЛОВ Василь Андрiйович, 1910 р.
народження, м. Краснодон, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 959 полку 309
стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 6 армiї
11 грудня 1942 року засуджений до розстрiлу заочно. Реабiлiтований у 1943 роцi.
САМОЙЛОВ-БРЕЙН Самiйло Наумович,
1902 р. народження, м. Одеса, єврей, освiта вища.
На час арешту член ВКП(б). Проживав у смт Троїцьке, редактор районної газети "Зiрка". Вiйськовою
колегiєю Верховного суду СРСР 1 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.
САМОЙЛОВ Терентiй Григорович, 1892 р.
народження, с. Гречишкине Новоайдарського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Гречишкиному, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 травня 1931
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
САМОРОК Федiр Лукич, 1915 р. народження, с. Донцiвка Новопсковського р-ну, українець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 7
прикордонного загону вiйськ НКВС. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Ленiнградської обл., Росiйська Федерацiя, 28 серпня 1941 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993
роцi.
САМОРЯДОВ Олексiй Артемович, 1919 р.
народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського рну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, сержант окремого артилерiйського дивiзiону 7
армiї. Вiйськовим трибуналом Пiвденної групи
вiйськ 27 вересня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1996 роцi.
САМОСЮК Андрiй Дем'янович, 1896 р. народження, с. Мокрани Кобрiнського р-ну Брестської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у смт Iзварине Краснодонської мiськради,
пiчник-приватник. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САМОСЮК-ОКСЕНЮК Дмитро Панкратович, 1910 р. народження, Польща, поляк, освiта
початкова. Проживав у м. Ровеньки, електрик шахти iм. Дзержинського. Донецьким обласним судом
28 грудня 1934 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САМОХВАЛОВ Митрофан Васильович,
1889 р. народження, х. Ветютін, Фроловський р-н
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Софіївський
Краснолуцької міськради, сторож шахти № 21. Донецьким обласним судом 21 сiчня 1935 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
САМОХВАЛОВА Євгенiя Михайлiвна,
1905 р. народження, м. Алмазна Стахановської
мiськради, українка, освiта середня. Проживала в м.
Харковi, старший економiст науково-дослiдного
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iнституту "Вугiлляхiм". Арештована 27 лютого
1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 9 вересня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
САМОХIН Микола Антонович, 1878 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, сторож трамвайної пiдстанцiї № 1.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
САМОХIН Микола Вiкторович, 1889 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського рну, росiянин.Проживав у Великому Суходолi, тваринник к-пу iм. Будьонного. Особливою "трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
САМОХIН Михайло Антонович, 1894 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Великому Суходолi, селянин-одноосiбник. Постановою
Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 18 сiчня
1930 року висланий за межi України як соцiально
небезпечний елемент. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САМОХIН Петро Миколайович, 1900 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Давидо-Микiльське Краснодонського р-ну, слюсар радгоспу "2-а п'ятирiчка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 серпня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САМОХIН Пимін Миколайович, 1900 р. народження, с. Палики Думиницького р-ну Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, електромонтер шахти iм. газети "Известия". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року засуджений
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
САМОХIН Сергiй Назарович, 1895 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, сторож к-пу "П'ятирiчка". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
САМОХIН Сергiй Якович, 1899 р. народження, с. Гарасимiвка Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Гарасимiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 22 липня
1933 року висланий за межi України умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САМСОНОВ Григорiй Хомич, 1908 р. народження, с. Сабiвка Слов'яносербського р-ну, українець, освiта початкова.
На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Рубiжне, начальник служби
протиповiтряної i хiмiчної оборони Рубiжанської
райради Тсоавiахiму. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 4 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САМСОНОВ Iван Калiстратович, 1905 р.
народження, х. Спильний, Мiллеровський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта

початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник кам'яного кар'єру. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 21 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САМСОНОВ Максим Трохимович, 1925 р.
народження, с. Суходiл Слов'яносербського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Суходолi,
колгоспник к-пу "Ударник". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 21 армiї 19 серпня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
САМСОНОВ Михайло Трохимович, 1906 р.
народження, с. Тарасово Медвенського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, начальник деревообробного цеху вагоноремонтного з-ду. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 20 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
САМСОНОВ Олександр Сергiйович, 1898
р. народження, с. Вiльшаник Самбірського р-ну
Львiвської обл., росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, не працював. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
САМСОНОВ Петро Семенович, 1894 р. народження, смт Станично-Луганське, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, ливарник
з-ду № 60. Арештований 21 квiтня 1943 року за звинуваченням у шпигунствi. 14 червня 1943 року
справу припинено за неосуднiстю, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
САМСОНОВ Роман Гаврилович, 1881 р.
народження, с. Великий Суходiл Краснодонського
р-ну, росiянин, освiта середня. Проживав у Великому Суходолi, шкiльний учитель. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
САМСОНОВ Яким Петрович, 1886 р. народження, с. Капiтанове Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Капiтановому,
охоронник лiсництва. Арештований 22 жовтня 1941
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22
листопада 1941 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
САМСОНЮК Пилип Дем'янович, 1890 р.
народження, с. Павлiвка Калинiвського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Лимарiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу iм.
Чубаря. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САМУРГАТЬЯН (САМУРГАШ’ЯН) Аркадiй Пилипович, 1900 р. народження, м. Ахалцихе, Грузинська РСР, вiрмен, освiта середня. Проживав у м. Луганську, начальник новосталеливарного
цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. Постановою
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 11 жовтня
1939 року висланий за межi України як соцiально
небезпечний елемент. Реабiлiтований у 1963 роцi.
САМУСИК Олексій Григорович, 1878 р.
народження, Проживав у м. Красний Луч, не працював. Арештований 13 липня 1942 року за звинуваченням в антирадянській агітації. У зв’язку з воєнним станом етапований углиб країни. 26 квітня
1949 року справу припинено за смертю обвинува-
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чуваного, що сталася 13 вересня 1945 року. Реабілітований у 1995 році.
САМЦОВ Iван Васильович, 1906 р. народження, с. Балтичев, Мiнська обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi,
вибiйник шахти iм. Iллiча. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966
роцi.
САМЧЕНКО Максим Власович, 1902 р. народження, с. Дмитрiвка Бiлоцеркiвського р-ну Київської обл., , освiта початкова. Проживав у смт
Хрустальне Краснолуцької мiськради, бурильник
шахти № 2. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 19 лютого 1930 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САНАГIНА Валентина Семенiвна, 1908 р.
народження, с. Єловашки Воротінського р-ну Горьковської обл.,Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта
початкова. Проживала у смт Штерiвка Краснолуцької мiськради, робiтниця шахти № 2-26. Луганським обласним судом 27 березня 1958 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1965
роцi.
САНАК Андрiй Йосипович, 1894 р. народження, м. Полонне, Вiнницька обл., поляк, освiта
початкова. Проживав у смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, бригадир провiдникiв зал.ст. Насвiтевич. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 5 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 12 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
САНДОМИРСЬКИЙ Лев Iсакович, 1897 р.
народження, м. Полтава, єврей, освiта н/вища. Проживав у смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну,
сторож к-пу iм. Леваневського. Постановою Особливої наради при МДБ СРСР вiд 4 грудня 1949 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
САНДУЛОВ Володимир Iванович, 1882 р.
народження, м. Кобеляки Полтавської обл., українець, освiта середня. Проживав у смт Штерiвка
Краснолуцької мiськради, старший економiст
"Штердресу". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
28 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 3 березня 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
САНДУЛЯК Iван Трохимович, 1890 р. народження, с. Врублiвцi, Кам'янець-Подiльська обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, чорнороб "Комунбуду". Особливою "трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 3 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 23 жовтня 1938
року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САНЖАРОВ Iван Тимофiйович, 1894 р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Проживав у Бiловодську, завiдуючий вапняним заводом. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
САНИЦЬКИЙ Вiктор Iванович, 1929 р. народження, м. Рубiжне, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Старобiльську, столяр змiшторгу.
Луганським обласним судом 10 листопада 1947 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.

САНИЦЬКИЙ Вiталiй Кирилович, 1908 р.
народження, смт Стара Ушиця Староушицького рну Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта
н/вища. Проживав у с. Красна Талiвка Станично-Луганського р-ну, старший агроном радгоспу "Семеновод". Арештований 7 квiтня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам.
17 липня 1943 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
САНIН Iван Федорович, 1909 р. народження, с. Верхня Колибелька Хлевенського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Ровеньки, робiтник шахти № 15. Арештований 9 листопада 1932 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 грудня
1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
САНФІРОВ Олександр Григорович, 1912 р.
народження, с. Напольне Сараєвського р-ну Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
середня. Вiйськовослужбовець, ад'ютант начальника штабу 2 батальйону 148 стрiлецького полку 50
стрiлецької дивiзiї. До призову проживав у смт Боково-Антрацит. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 3 липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
САНЧЕНКО Iван Михейович, 1901 р. народження, с. Христове Слов'яносербського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
завiдуючий дiльницею Новосвiтлiвського свинорадгоспу. Арештований 28 червня 1942 року за звинуваченням у пораженських висловлюваннях. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни.
Справу припинено за смертю пiдслiдного, що сталася 16 липня 1942 року. Реабiлiтований у 1994
роцi.
САПЕГА Кузьма Iванович, 1910 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, робiтник шахти № 36.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1962 роцi.
САПЕГIН Дорофiй Павлович, 1869 р. народження, с. Колесникiвка Станично-Луганського рну, росiянин, неписьменний. Проживав у кол.с. Петрiвське Верхньобогданiвської сiльради Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. Арештований 21 сiчня 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 березня 1930 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1930 роцi.
САПЕГIН Михайло Дорофiйович, 1909 р.
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с.
Першозванiвка Лутугинського р-ну, коваль к-пу
"Озет". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САПЕГIН Пилип Омелянович, 1903 р. народження, ст-ця Орловська Орловського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1343
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 399
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стрiлецької дивiзiї 28 червня 1943 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962
роцi.
САПЕЛЬНИКОВ Андрiй Олексiйович,
1905 р. народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав
у Валуйському, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Арештований 9 грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 6 березня
1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 4 травня 1938
року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1933
i 1965 роках.
САПЕЛЬНИКОВ (СОПЕЛЬНИКОВ) Григорiй Iванович, 1882 р. народження, с. Валуйське
Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Валуйському, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 5
травня 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САПЕЛЬНИКОВ Данило Олексiйович,
1884 р. народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
Чугинцi, колгоспник к-пу "Промiнь". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
САПЕЛЬНИКОВ Данило Петрович, 1891 р.
народження, с. Валуйське Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Валуйському, бригадир к-пу "Свiй труд". Репресований
двiчi. Арештований 9 грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 лютого 1933
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
1962 роках.
САПЕЛЬНИКОВ Данило Якович, 1894 р.
народження, с. Валуйське Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, шкiльний завгосп. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
САПЕЛЬНИКОВ Iван Микитович, 1880 р.
народження, с. Валуйське Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Валуйському, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28-29 квiтня 1933 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961
роцi.
САПЕЛЬНИКОВ Iван Олексiйович, 1890 р.
народження, с. Чугинка Станично-Луганського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Чугинцi, бджоляр к-пу "Нове життя". Постановою
Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 5 липня 1932 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САПЕЛЬНИКОВ Костянтин Єгорович,
1895 р. народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав
у Валуйському, бригадир к-пу "Своя праця".
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28-29 квiтня
1933 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.

САПЕЛЬНИКОВ Максим Степанович,
1891 р. народження, с. Плотина Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, робiтник новокотельного цеху з-ду
iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
САПЕЛЬНИКОВ Петро Єгорович (Георгiйович), 1871 р. народження, с. Плотина Станично-Луганського р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у Плотинi, селянин-одноосiбник. Постановою
Особливою наради при Колегiї ОДПУ вiд 13 сiчня
1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САПЕЛЬНИКОВ Степан (Стефан) Давидович, 1892 р. народження, с. Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова.
Проживав у с. Верхнiй Мiнченок Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу "Нове життя".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
САПЕЛЬНИКОВ Степан Михайлович,
1882 р. народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав
у м. Горлiвка Донецької обл., вибiйник шахти
"Комсомолець". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
САПЕЛЬНИКОВ Стефан (Степан) Iванович, 1889 р. народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Валуйському, селянин-одноосiбник. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР від
5 лютого 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САПЕЛЬНИКОВ Федiр Iванович, 1876
(1874) р. народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Валуйському, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Арештований 23 жовтня 1929 року за
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 5 лютого 1930 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Особливою нарадою
при Колегії ДПУ УРСР 22 травня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований вiдповiдно у 1997 i 1989 роках.
САПЕЛЬНИКОВ Яким Микитович, 1889 р.
народження, с. Валуйське Станично-Луганського рну, росiянин, неписьменний. Проживав у Валуйському, коваль ферми № 5 примiського господарства
Доноблтресту радгоспiв. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
САПЕЛЬНИКОВ (СОПЕЛЬНИКОВ) Якiв
Iудович, 1876 р. народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова.
Проживав у Валуйському, селянин-одноосiбник.
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ
УРСР вiд 5 травня 1931 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САПЕЛЬНИКОВА Катерина Митрофанiвна, 1910 р. народження, м. Красний Сулiн Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лугансь-
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кої обл. 25-30 листопада 1944 року засуджена до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
САПИНСЬКИЙ Степан Iванович, 1909 р.
народження, Кам'янець-Подiльська обл., українець,
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, робiтник шахти № 16 iм. газети "Известия". Вiйськовим
трибуналом 383 стрiлецької дивiзiї 15 лютого 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
САПИТЬКО Федiр Васильович, 1878 р. народження, м. Охтирка Сумської обл., росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Червона Поляна Антрацитiвського р-ну, коваль-приватник. Лiнiйним
судом Донецької залiзницi 29 жовтня 1940 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
САПЛИГIН Огiй Васильович, 1890 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова.
Проживав у Кремiннiй, тесляр Петрiвського лiсгоспзагу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САПЛIН Василь Трохимович, 1904 р. народження, с. Малi Кулики Ракшинського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий розвiдроти. Вiйськовим трибуналом 80 стрiлецької дивiзiї
31 липня 1942 року засуджений до 7 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
САПОЖЕНКОВ Олексiй Пилипович, 1911
р. народження, с. Бiленьке, Орловська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. На час
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Свердловську,
електрослюсар шахти № 3-4. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 18 червня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
САППА Дмитро Федорович, 1908 р. народження, с. Тарасiвка Покровсько-Багачанського рну Харкiвської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Алчевську, десятник шахти № 4.
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.
САПРИКIН Василь Юхимович, 1899 р. народження, с. Веретьє Острогозького р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у будцi 110-го кiлометра залiзничного перегону Валянiвський-Довжанська, колiйний обхiдник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 31 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
САПРИКIН Гаврило Аврамович, 1891 р.
народження, с-ще Новоекономiчне, Донецька обл.,
українець, освiта н/середня. Проживав у с. Серебрянка Попаснянського р-ну (згодом Артемiвського рну Донецької обл.), служитель релiгiйного культу.
Арештований 24 сiчня 1934 року.за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 11 квiтня 1934 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1934 роцi.
САПРИКIН Микола Федорович, 1894 р. народження, с. Макарове Борисоглєбського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-

та початкова. Проживав у м. Артемiвську Перевальського р-ну, десятник шахти № 10 iм. Артема.
Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
22 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
САПРОНОВ Олександр Iванович, 1882 р.
народження, м. Єлець Воронезької обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
смт Тошкiвка Первомайської мiськради, статистик
шахти № 3-13-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САРАНА Андрiй Артемович, 1906 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, стволовий шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 9 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
САРАНА Олександр Павлович, 1901 р. народження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Бiрюковому, бухгалтер Бiрюкiвської МТС. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 11 липня
1932 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САРАНЧА Василь Сергiйович, 1906 р. народження, смт Нижнє Первомайської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Нижньому, робiтник шахти № 5. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 жовтня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САРАНЧА Гаврило Тимофiйович, 1895 р.
народження, с. Микiльське Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Мiлове, завiдуючий спецчастиною маслозаводу. Народним
судом Мiловського р-ну 29 березня 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
САРАНЧА Дмитро Спиридонович, 1907 р.
народження, с. Велика Павлiвка Зiнькiвського р-ну
Полтавської обл., українець, освiта середня.
Вiйськовослужбовець, начальник артпостачання
181 окремого батальйону 181 стрiлецької дивiзiї.
До призову проживав у м. Луганську. Арештований
2 березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 20 липня 1943 року
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
САРАНЧА Марiя Хомiвна, 1879 р. народження, с. Микiльське Мiловського р-ну, українка,
неписьменна. Проживала у Микiльському, працювала у приватних осiб у наймах. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 3 вересня 1938 року засуджена
до розстрiлу. Реабiлiтована у 1964 роцi.
САРАНЧУКОВА Ганна Олексiївна, 1912 р.
народження, с. Шельянiно Ольховатського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, завiдуюча
магазином № 12 Климiвського райхарчоторгу. Арештована 30 червня 1942 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом
етапована углиб країни. 23 грудня 1950 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1994 роцi.
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САРАФАНЮК Парфентiй Сергiйович,
1905 р. народження, посад Шабо Аккерманського
р-ну Молдавської РСР, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Лисичанську, робiтник "Лисхiмбуду". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 31 сiчня
1938 рок засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
САРДАК Марiя Лукiвна, 1888 р. народження, с. Рогалик Мiллеровського р-ну Ростовської
обл., Російська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, домогосподарка.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 25-30 листопада 1944 року засуджена до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
САРДАК Павло Никонович, 1890 р. народження, м. Великий Токмак Запорiзької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 30 листопада 1944 року засуджений до розстрiлу. Військовою колегією Верховного
суду СРСР 17 лютого 1945 року розстріл замінено
10 р. позбавлення волі. Реабiлiтований у 1992 роцi.
САРЖИЦЬКИЙ Олександр Юлiанович,
1875 р. народження, Литва, литовець, освiта н/вища. Проживав у м. Луганську, технiчний директор
труболиварного з-ду. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 29 жовтня 1938 року засуджений
до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993
роцi.
САРИЧЕВА Антонiна Тимофiївна, 1918 р.
народження, с. Кривець Тимського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта середня.
Проживала в м. Луганську, не працювала. Арештована 27 травня 1943 року за звинуваченням у
спiвробiтництвi з окупацiйними властями. 4 вересня 1943 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
САРКIС Гаврило Симонович, 1910 р. народження, Iран, ассирiєць. Проживав у м. Алчевську,
експедитор артiлi "Об'єднання". Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 15 квiтня 1944
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
САРКIСОВ Арташес Овдiйович, 1920 р. народження, м. Луганськ, вiрмен, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 510 зенiтно-артилерiйського дивiзiону. Арештований 28 травня 1943
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9
вересня 1943 року виправданий Вiйськовим трибуналом Пензенського гарнiзону, Росiйська Федерацiя, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1943
роцi.
САРКIСОВ Савелiй Абрамович, 1894 р. народження, Iран, айсор, освiта початкова. Проживав
у м. Алчевську, завiдуючий їдальнею № 22 у м. Перевальську. Арештований 17 березня 1938 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї i шпигунствi. 20 жовтня 1938 року справу припинено за
смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.
САРОСЕК Павло Йосипович, 1904 р. народження, м. Попасна, українець, освiта початкова.
На час арешту член ВКП(б). Проживав у Попаснiй,
завiдуючий складом "Залзапчастина" зал.ст. Попасна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня

1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1944 роцi.
САС Микола Романович, 1927 р. народження, с. Бобр Крупського р-ну Мiнської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у смт
Георгiївка Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу
"Плотина". Вiйськовим трибуналом вiйськ МДБ
Луганської обл. 12 липня 1951 року засуджений до
25 р. позбавлення волi. 21 січня 1955 року Військовим трибуналом Київського військового округу міру покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1992
роцi.
САСОВ Iван Сергiйович, 1896 р. народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, агент з
постачання
монтажної
контори
"Схiдхiм".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
САСОВ Павло Сергiйович, 1903 р. народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, помiчник командира 5 дивiзiону 67 залiзничного полку вiйськ НКВС. Вiйськовим трибуналом прикордонної i внутрiшньої охорони Схiдносибiрського
краю, Росiйська Федерацiя, 13 березня 1935 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САСУНОВ Микола Гаврилович, 1918 р. народження, с. Рафайлiвка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, машинiст електровоза шахти № 3-4. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
САТЕВ (СТАТЬЄВ) Степан Степанович,
1888 р. народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, городник Луганського вiддiлення вiйськторгу. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
САУТЕНКО (САУТЕНКОВ) Iван Григорович, 1896 р. народження, с. Кохани Рославльського
р-ну Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у смт Новодар'ївка
Ровенькiвської мiськради, технiк тресту "Фрунзевугiлля". Вiйськовим трибуналом 2 армiї 27 травня
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 9
квiтня 1947 року Вiйськовою колегiєю Верховного
суду СРСР мiру покарання знижено до 7 р. Реабiлiтований у 1993 роцi.
САФАРОВ Мадерiс Iскакович, 1912 р. народження, с. Старий Зеленськ, Куйбишевська обл.,
Росiйська Федерацiя, татарин, освiта початкова.
Проживав у м. Стахановi, робітник шахтоуправління. Луганським обласним судом 26 грудня 1947 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
САФЕНКОВ Василь Васильович, 1904 р.
народження, с. Селець Трубчевського р-ну Орловської 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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САФЕНКОВА Мотрона Федорiвна, 1905 р.
народження, с. Талловєров Тарасовського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, неписьменна. Проживала в м. Краснодонi, домогосподарка. Арештована 8 лютого 1946 року за звинуваченням у недоносительствi щодо контрреволюцiйної
дiяльностi чоловiка. 29 квiтня 1946 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1946 роцi.
САФОНОВ Василь Iванович, 1895 р. народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Тимоновому, без певних занять. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 26 квiтня 1933 року висланий
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САФОНОВ Iван Гнатович, 1870 р. народження, с. Нижньотепле Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Нижньотеплому, без певних занять. Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР 22 травня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САФОНОВ Iван Євдокимович, 1893 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта середня. Проживав у м. Брянка, головний iнженер шахти
№ 6. Донецьким обласним судом 27 квiтня 1939 року засуджений до 15 р. позбавлення волi. 24 січня
1941 року справу припинено за смертю звинувачуваного. Реабiлiтований у 1959 роцi.
САФОНОВ Iван Хомич, 1870 р. народження,
кол.х. Верхньомiнчанський, Станично-Луганський
р-н, росiянин, освiта початкова. Проживав за
мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР
вiд 5 березня 1930 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
САФОНОВ Микола Тимофiйович, 1907 р.
народження, м. Алчевськ, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 966 полку.
Вiйськовим трибуналом 296 стрiлецької дивiзiї 18
березня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1953 роцi.
САФОНОВ Мойсей Данилович, 1885 р. народження, смт Станично-Луганське, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Передiльське Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР
вiд 5 липня 1932 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
САФОНОВ Олександр Федорович, 1923 р.
народження, с. Орєхова Яруга Чернянського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 1035
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 280
стрiлецької дивiзiї 20 серпня 1942 року засуджений
до розстрiлу. Вирок виконано 23 серпня 1942 року.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
САФОНОВ Олексiй Єгорович, 1900 р. народження, с. Плотина Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi Вiльхове
Станично-Луганського р-ну, пасiчник к-пу iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
САФОНОВ Петро Тимофiйович, 1908 р. народження, м. Алчевськ, росiянин, освiта вища. На

час арешту член ВКП(б). Вiйськовослужбовець, курсант учбової команди 3 полку зв'язку. Вiйськовим
трибуналом 14 стрiлецького корпусу 7 червня 1937
року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
САФОНОВ Тимофiй Феоктистович, 1887 р.
народження, с. Козлово Комаринського р-ну Полiської обл., Бiлорусь, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Алчевську, начальник змiни газового цеху з-ду iм. Ворошилова. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 2 червня 1937
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
САФОНОВ Тихiн Єлисейович, 1900 р. народження, с. Новобiле Михайловського р-ну Воронезьвої обл.,Росiйська Федерацiя, українець, освiта
початкова. Проживав у смт Станично-Луганське,
черговий по зал.ст. Кiндрашiвська. Луганським обласним судом 15 липня 1941 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
САФОНОВА Клавдiя Степанiвна, 1912 р.
народження, м. Брянка, українка, освiта середня.
Проживала у Брянцi, завiдуюча їдальнею шахти
"Булатiвка". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 11 сiчня 1945 року засуджена до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
САФОНОВА Мотрона Андрiївна, 1901 р.
народження, с. Нижнiй Мiнченок Станично-Луганського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала
у Нижньому Мiнченку, не працювала. Вiйськовим
трибуналом Уральського вiйськового округу 26 жовтня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
САФОНЦЕВ Григорiй Васильович, 1910 р.
народження, м. Шахти Ростовської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, курсант Севастопольської зенiтної школи. До призову проживав у м. Ровеньки. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 11 липня 1932
року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
САФРОНОВ Андрiй Єгорович, 1910 р. народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав на ст. Карахаш Антрацитівського р-ну, стрiлочник зал.ст.
Антрацит. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 27 липня 1938 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САФРОНОВ Володимир Васильович, 1877
р. народження, с. Перша Кузнецовка Мценського рну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, помiчник майстра пекарнi № 5. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 6 травня 1942 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990
роцi.
САФРОНОВ Тимофiй Григорович, 1904 р.
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Червонiй Полянi, не працював, iнвалiд. Арештований
24 квiтня 1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 31 травня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
САФРОНОВА Марiя Мусiївна, 1904 р. народження, смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiвсько-
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го р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в
Нижньому Нагольчику, не працювала. Вiйськовим
трибуналом 395 стрiлецької дивiзiї 11 березня 1942
року засуджена до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.
САФРОНЮК Дмитро Iванович, 1911 р. народження, м. Бендери, Молдавська РСР, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Первомайську,
прибиральник породи шахти iм. Менжинського.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 9 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
САХАНСЬКИЙ Андрiй Федорович, 1886 р.
народження, м. Нiжин Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, касир з-ду "Донсода". Луганським обласним судом 24 грудня 1940 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
САХАНЬ Влас Єгорович, 1895 р. народження, с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Вовкодаєвому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 лютого 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
САХАНЬ Єгор Семенович, 1913 р. народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Євсузі, конюх районного народного суду. Військовим трибуналом
військ МВС Луганської обл. 18-19 січня 1951 року
засуджений до 25 р. позбавлення волі. 18 січня 1955
року Військовим трибуналом Київського військового округу міру покарання знижено до 7 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.
САХАНЬ Олiферiй Семенович, 1892 р. народження, с. Колядiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Колядiвцi,
селянин-одноосiбник. Народним судом Новоайдарського р-ну 25 вересня 1932 року засуджений до 1
р. примусових робiт. Реабiлiтований у 1993 роцi.
САХАРОВ Георгiй Iванович, 1904 р. народження, х. Бочаров, Путивльський р-н Чернiгiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с-щi
зал.ст. Ступки, Артемiвський р-н Донецької обл.,
машинiст зал.ст. Попасна. Арештований 3 лютого
1935 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 квiтня 1935 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994
роцi.
САХАЦЬКИЙ Костянтин Васильович, 1877
р. народження, м. Бобринець Кiровоградської обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, служитель релiгiйного культу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 24 червня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
САХНЕНКО Василь Андрiйович, 1912 р.
народження, с-ще Миколаївка Попаснянського рну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Березiвське Попаснянського р-ну, бухгалтер к-пу iм.
Молотова. Арештований 4 сiчня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 1 червня
1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.

САХНО Iван Дмитрович, 1895 р. народження, с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у смт Тошкiвка Первомайської мiськради, вибiйник шахти № 3-13 "Тошкiвка". Репресований двічі. Арештований 13 жовтня
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом був етапований
углиб країни. Арештований 12 квітня 1942 року за
звинуваченням в антирадянській агітації. Справа не
розглядалась за умов воєнного часу. Реабiлiтований
відповідно у 1950 і 1994 роках.
САХНО Iван Маркович, 1897 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, кучер
харчоторгу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
14 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 серпня 1937 року. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
САХНО Iван Павлович, 1893 р. народження,
х. Бондарiвка, Кролевецький р-н Сумської обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, робітник Краснолуцького кар'єроуправлiння "Нерудкопал". Судовою "трiйкою" при Колегії
ДПУ УРСР від 8 сiчня 1934 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
САХНО Павло Андрiйович, 1910 р. народження, м. Алчевськ, українець, освiта середня.
Вiйськовослужбовець, рядовий саперно-пiдривної
роти 22 вiйськово-дорожнього батальйону. Арештований 10 сiчня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 сiчня 1942 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
САХНОВИЧ Арон Iсаакович, 1904 р. народження, с. Бобровий Кут Калiнiндорфського р-ну
Миколаївської обл., єврей, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, продавець овочевого магазину. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
САХНОВИЧ Зелiк Iсакович, 1909 р. народження, с. Бобровий Кут Калiнiндорфського р-ну
Миколаївської обл., єврей, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, електромонтер з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
САЦЬ Наум Михайлович, 1897 р. народження, с. Дiгтiв Володимир-Волинського р-ну Волинської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Алчевську, електромонтажник буддiльницi № 22.
Луганським обласним судом 21-22 грудня 1945 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
САЧЕК Василь Осипович, 1908 р. народження, с. Новоiванiвка Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Енгельс Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, слюсар
Управлiння вiйськово-будiвельних робiт № 261.
Вiйськовим трибуналом Саратовського гарнiзону
17 жовтня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
САЧЕК Максим Данилович, 1897 р. народження, с-ще Лоскутiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Тошкiвка Первомайської мiськради, вагонник шахти №
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3-бiс. Вiйськовим трибуналом 32 району авiацiйного базування 19 квiтня 1942 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
САЧЕК Семен Iванович, 1889 р. народження, с. Новоiванiвка Попаснянського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у смт Комишуваха Попаснянського р-ну, телеграфiст зал.ст. Попасна.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1956 роцi.
САЧКО Вiра Макарiвна, 1919 р. народження, м. Лисичанськ, українка, освiта середня. Проживала у Лисичанську, не працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 30 квiтня
1945 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1965 роцi.
САЧКО Макар Павлович, 1880 (1881) р. народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у м. Лисичанську,
робiтник з-ду "Донсода". Арештований 25 березня
1933 року за звинуваченням у шкiдництвi. Рiшення
у справi немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.
САЧУК Ганна Петрiвна, 1925 р. народження, с. Ласкiв Володимир-Волинського р-ну Волинської обл., українка, освiта початкова. Проживала в
м. Алчевську, прибиральниця пiдприємства "Пiвденелектромонтаж". Луганським обласним судом 2122 грудня 1945 року засуджена до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
САЧУК Степан Петрович, 1928 р. народження, с. Ласкiв Володимир-Волинського р-ну Волинської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, електромонтер пiдприємства
"Пiвденелектромонтаж". Арештований 19 жовтня
1945 року за звинуваченням у причетностi до нелегальної релiгiйної секти. 21-22 грудня 1945 року виправданий Луганським обласним судом. Реабiлiтований у 1945 роцi.
САШКIН Михайло Семенович, 1913 р. народження, с. Новий Посьолок Демидовського р-ну
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, шофер будцеху тресту "Свердловвугiлля". Арештований 4 грудня 1945 року за звинуваченням у приналежностi до агентури нiмецької розвiдки. 15 травня
1946 року справу припинено за недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1946 роцi.
САЯДОВ Iсай Павлович, 1916 р. народження, м. Красний Сулiн Ростовської обл., Росiйська
Федерацiя, грек, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, начальник пiдроздiлу мiської пожежної
команди. Арештований 8 липня 1940 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 серпня 1940
року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
САЯТОВ Iван Омелянович, 1898 р. народження, м. Днiпропетровськ, українець, освiта вища. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, секретар мiськкому КП(б)У. Вiйськовою
колегiєю Верховного суду СРСР 1 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 3 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 1956 роцi.
СБИТНЄВ Дмитро Григорович, 1909 р. народження, с. Халань Чернянського р-ну Курської

обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, ремонтний робiтник зал.ст. Алчевськ. Арештований 16 сiчня 1938
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27
червня 1939 року виправданий Лiнiйним судом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Реабiлiтований у
1939 роцi.
СБИТНЄВ Матвiй Семенович, 1889 р. народження, с. Пiщане Кiровського р-ну Смоленської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Ясенiвський Ровенькiвської
мiськради, крiпильник шахти № 33-37. Донецьким
обласним судом 19 сiчня 1937 року засуджений до
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СБИТНЄВ Павло Юхимович, 1900 р. народження, с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського рну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 914 полку. Вiйськовим трибуналом
244 стрiлецької дивiзiї 13 липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1965 роцi.
СБИТНЄВ Сидір Семенович, 1886 р. народження, с. Миколаївка Новоайдарського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у с. Голубівка
Стахановського р-ну, не працював. Військовим
трибуналом військ НКВС Луганської обл. 21 листопада 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
СВАРЧЕВСЬКИЙ Станiслав Йосипович,
1905 р. народження, Вiнницька обл., поляк, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, не працював.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 сiчня 1938
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СВАТИКОВ Василь Iванович, 1900 р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 371 стрiлецького полку. Арештований 5 грудня
1941 року за пiдозрою у зрадi Батькiвщини. 15 грудня 1941 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СВЕНЦИЦЬКА Лiдiя Люцiанiвна, 1908 р.
народження, м. Ровеньки, росiянка, освiта середня.
Евакуатор евакогоспiталю № 991. Вiйськовим трибуналом Ленiнградського гарнiзону 17 жовтня 1943
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1993 роцi.
СВЕРБIН Антон Костянтинович, 1887 р.
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегії ДПУ УРСР вiд 8 червня 1932 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СВЕРБIН Iван Антонович, 1912 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Мiстках, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 8 червня 1932 року висланий
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СВЕРГУН Леонтiй Павлович, 1916 р. народження, с. Дуванка Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 165
запасного стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 6 армiї 16 листопада 1941 року засуджений до
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розстрiлу. Вирок виконано 26 листопада 1941 року.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
СВЕРДЛИКОВСЬКИЙ Аркадiй Петрович,
1914 р. народження, с. Врадiївка Врадiївського р-ну
Одеської обл., українець, освiта середня. Проживав
у м. Луганську, не працював. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 15 сiчня 1944 року засуджений до
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СВЕРДЛОВ (КРИВОНIС) Олександр Iванович, 1900 р. народження, м. Сватове, українець,
освiта н/середня. Проживав у Сватовому, iнспектор
райкомунгоспу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 2 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СВЕРДЛОВ Федiр Гаврилович, 1885 р. народження, с. Новониканорiвка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, кучер райспоживспiлки. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СВЕРЧКОВ Кузьма Антонович, 1901 р. народження, Ясинуватський р-н Донецької обл., росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Ленiнське
Свердловської мiськради, робiтник шахти № 3.
Арештований 26 вересня 1935 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СВЄЖЕНЦЕВ Олександр Михайлович,
1913 р. народження, с. Грязци Лiвенського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
середня. Перебував у м. Луганську. Вiйськовослужбовець. 20 жовтня 1941 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС вiйськової частини 1080 засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СВЄТЛИЧНИЙ Мойсей Микитович, 1893
р. народження, с. Гора Грайворонського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у смт Лотикове Слов'яносербського р-ну, десятник шахти iм. Лотикова.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1960
роцi.
СВЄЧНИКОВ Олексiй Дмитрович, 1918 р.
народження, м. Первомайськ, росiянин, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, командир вiддiлення
818 стрiлецького полку 31 стрiлецької дивiзiї. Арештований 29 грудня 1942 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 26 сiчня 1943 року справу
припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СВИДЕРСЬКИЙ Вiктор Адольфович, 1905
р. народження, м. Люботин Харківського р-ну Харкiвської обл., росiянин, освiта н/середня. Проживав
у м. Лисичанську, крiпильник шахти № 1-2. Арештований 25 травня 1938 року за звинуваченням у
причетностi до диверсiйно-розвiдницької органiзацiї. 29 липня 1938 року справу припинено за смертю
звинувачуваного. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СВИДОВСЬКИЙ Абрам Олексiйович, 1888
р. народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Успенка Лутугинського р-ну, не працював.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 11 липня 1942 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.

СВИДОВСЬКИЙ Пантелiй Олексiйович,
1905 р. народження, х. Колодязний, Тарасовський
р-н Ростовської обл.,Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта вища. Проживав у м. Луганську, десятник зду 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.
СВИДОВСЬКИЙ Сергiй Олексiйович, 1887
р. народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Успенка Лутугинського р-ну, завгосп ветеринарного технiкуму. Арештований 30 березня 1943 року за
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 19 сiчня 1944 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994
роцi.
СВИЛОГУЗОВ Кузьма Архипович, 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 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СВИЛОГУЗОВ (СВЕЛОГУЗОВ) Пилип
Архипович, 1900 р. народження, с. Новоборове
Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова.
Проживав у Новоборовому, селянин-одноосiбник.
Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 16 березня 1930 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.
СВИЛОГУЗОВ (СВЕЛОГУЗОВ) Якiв Архипович, 1908 р. народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова.
Проживав у Новоборовому, селянин-одноосiбник.
Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 16 березня 1930 року засуджений до 7
р. позбавлення волi. "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.
СВИНАРЕНКО Григорiй Iванович, 1897 р.
народження, х. Бутовщина, Харкiвська обл., українець, освiта середня. Проживав у смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, диспетчер 34-ї дистанцiї колiї
Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 17 лютого
1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СВИНАРЕНКО Григорiй Хомич, 1884 р. народження, с. Невське Кремiнського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Невському, колгоспник к-пу iм. 1 Травня. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 15 травня 1942 року засуджений до 8
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СВИНАРЕНКО Катерина Михайлiвна,
1912 р. народження, м. Первомайськ, українка, неписьменна. Проживала в Первомайську, не працювала. Арештована 20 лютого 1943 року за звинуваченням в антирадянських висловлюваннях. 24 серпня 1943 року справу припинено за недостатнiстю
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матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтована у
1994 роцi.
СВИНАРЕНКО Олексiй Никифорович,
1910 р. народження, с. Мар'янiвка Фрунзенського
р-ну Одеської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, начальник продовольчої
групи тресту їдалень. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 22 червня 1944 року засуджений до 5
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СВИНАРЬОВ Олексiй Тихонович, 1902 р.
народження, с. Лиса Гора Таганрозького р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, начальник депо Сентянiвка.
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 19
липня 1938 року засуджений до 25 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
СВИНАРЬОВ Свирид Микитович, 1910 р.
народження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий. Вiйськовим трибуналом 187 стрiлецької дивiзiї 21 листопада 1942 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
СВИНАРЬОВА Євдокiя Овксентiївна, 1890
р. народження, м. Кремiнна, українка, освiта початкова. Проживала в Кремiннiй, домогосподарка.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 30 травня 1943 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
СВИНАРЬОВА-ШПИРКО Полiна (Пелагiя) Афанасiївна, 1907 р. народження, сл. Карпово-Обливська Тацинського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, робітниця з-ду „Гірничий
інструмент”. Арештована 11 листопада 1937 року
як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у
зрадi Батькiвщини. Рішення у справі немає. Реабiлiтована у 1994 роцi.
СВИНОЛОБОВ Никифор Федорович, 1900
р. народження, с. Орловка Новосільського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, начальник
дiльницi шахти № 1-бiс "Криворiжжя". Донецьким
обласним судом 3 жовтня 1938 року засуджений до
25 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
СВИРИДЕНКО Овсій Романович, 1915 р.
народження, Козелецький р-н Чернiгiвської обл.,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
командир вiддiлення 8 окремого запасногодегазацiйного батальйону. До призову проживав у с. Первомайськ Бiловодського р-ну. Арештований 18 листопада 1941 року за звинуваченням у здiйсненнi антирадянської агiтацiї. 29 листопада 1941 року справу
припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СВИРИДОВ Андрiй Григорович, 1915 р. народження, Орловська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, вибiйник шахти № 22. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 29 червня 1945
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СВИРИДОВ Вiктор Миколайович, 1905
(1907) р. народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Ровеньки, крiпильник шахти № 30. Вiйськовим три-

буналом вiйськ НКВС Луганської обл. 24 вересня
1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СВИРИДОВ Григорiй Андрiйович, 1894 р.
народження, х. Свиридов, Нижньочирський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, ремонтний робiтник зал.ст.Штерiвка. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 7 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 25 лютого
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СВИРИДОВ Григорiй Максимович, 1888 р.
народження, х. Пичугiн, Обливський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, конюх шахти
№ 151. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СВИРИДОВ Iван Никанорович, 1893 р. народження, м. Новочеркаськ Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, старший друкар газети "За
стахановськi темпи". Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Донецької обл. 30 серпня 1941 року
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СВИРИДОВ Микола Єгорович, 1909 р. народження, с. Чуєво-Алабушка Уваровського р-ну
Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Попасна, старший
iнспектор вiддiлу технiчного контролю вагоноремонтного з-ду. Залiзничною колегiєю Верховного суду СРСР 6 березня 1941 року засуджений до 12 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
СВИРИДОВ Михайло Андрiйович, 1883
(1888) р. народження, х. Свиридов, Нижньочирський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний
Луч, робiтник зал.ст. Штерiвка. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 7 лютого 1938 року засуджений
до розстрiлу. Вирок виконано 25 лютого 1938 року.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СВИРИДОВ Петро Петрович, 1924 р. народження, с. Арапiвка Троїцького р-ну, росiянин, освiта середня. Проживав в Арапiвцi, колгоспник к-пу
"20 рокiв Жовтня". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 15 квiтня 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
СВИРИДОВА Олександра Дмитрiвна, 1904
р. народження, с. Новорозсош Новопсковського рну, українка, освiта початкова. Проживала у Новорозсошi, домогосподарка. Постановою Особливої
наради при НКВС СРСР від 13 липня 1935 року вислана за межi України. Реабiлiтована у 1995 роцi.
СВИРИДОВИЧ Михайло Iванович, 1914 р.
народження, Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, майстер газогенераторного цеху № 1 з-ду iм. Жовтневої революцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958
роцi.
СВИСТЕЛЬНИКОВ Петро Макарович,
1909 р. народження, с. Сорокiно Будьонновського
р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, десятник щебеневого кар'єру.

271

Назвемо всіх поіменно
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 31
липня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СВИСТУЛА Василь Iванович, 1898 р. народження, с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Вовкодаєвому,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 15 лютого 1931 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СВИСТУЛА Дмитро Артемович, 1911 р. народження, с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Просяне
Лутугинського р-ну, тесляр Луганського вiддiлення
"Вiйськбуду". Арештований 14 липня 1933 року за
звинуваченням у причетностi до антирадянської органiзацiї. 19 вересня 1933 року справу припинено за
недостатнiстю даних для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СВИСТУЛА Ксенiя Дем'янiвна, 1907 р. народження, с. Сенькове Старобiльського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в с. Новоолександрiвка Бiловодського р-ну, домогосподарка.
Вiйськовим трибуналом 35 району авiацiйного базування 24 грудня 1941 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СВИСТУЛА Павло Степанович, 1896 р. народження, с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Вовкодаєвому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої
наради при Колегiї ДПУ УРСР від 15 лютого 1931
року висланий на 3 р. за межi України умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СВИСТУЛА Петро Iванович, 1898 р. народження, с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Велика Радогоща Iзяславського р-ну Хмельницької обл., мiрошник колгоспного млина. "Трiйкою" НКВС по Кам'янець-Подiльськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
СВИСТУЛА Петро Iонович, 1920 р. народження, с. Сенькове Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 64 окремого стрiлецького батальйону. Вiйськовим трибуналом Амурської Червонопрапорної флотилiї 11 серпня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СВИСТУН Андрiй Сергiйович, 1902 р. народження, с. Ганьчiвка Дворiчанського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав
у м. Краснодонi, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 29 грудня 1941
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СВИСТУН Єгор Матвiйович, 1899 р. народження, с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав на кол.х. Бiлий,
Новопсковський
р-н,
селянин-одноосiбник.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СВИСТУН Павло Максимович, 1913 р. народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 844 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 267 стрiлецької дивiзiї 9-10 липня 1943 року

засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СВИСТУН Роман Семенович, 1880 р. народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новорозсошi, колгоспник к-пу "Паркомуна". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
СВИСТУН Тихiн Дмитрович, 1903 р. народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новорозсошi, завiдуючий лабораторiєю к-пу "Паркомуна".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
СВИСТУНОВ Андрiй Трохимович, 1898 р.
народження, с. Писарiвка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Писарiвцi,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 11 лютого 1932 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СВИСТУНОВ Григорiй Семенович, 1890 р.
народження, с. Рафайлiвка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Рафайлiвцi, десятник шахти № 6 iм. Чапаєва. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 3 березня 1945 року засуджений до 20 р. каторжних робіт. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СВИСТУНОВ Єгор Матвiйович, 1899 р. народження, с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у Заайдарiвцi,
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 8 жовтня 1931 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СВИСТУНОВ Iлля Юхимович, 1900 р. народження, с. Рафайлiвка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Рафайлiвцi, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ОДПУ 18 сiчня 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
СВИСТУНОВА Олена Тимофiївна, 1913 р.
народження, м. Куп'янськ Харкiвської обл., українка, освiта початкова. Проживала в с. Рафайлiвка
Антрацитiвського р-ну, домогосподарка. Арештована 1 квiтня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 11 травня 1943 року
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, зпiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
СВИСТУНОВА Тамара Iванiвна, 1918 р.
народження, м. Гуково Ростовської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянка, освiта середня. Проживала в
м. Золоте Первомайської мiськради, медична сестра
амбулаторiї шахти "Карбонiт". Арештована 20 червня 1942 року за звинуваченням у приналежностi
до агентури нiмецьких розвiдорганiв. У зв'язку з воєнним станом етапована углиб країни, де пiзнiше не
виявлена. 17 серпня 1949 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1994
роцi.
СВИСТУХIН Афанасiй Данилович, 1897 р.
народження, с. Козарик Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Козарику, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Арештований 8
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березня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 серпня 1931 року справу припинено за недоведенiстю протиправних дiй.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1994 i 1989 роках.
СВИСТУХIН Тихiн Данилович, 1894 р. народження, с. Козарик Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у кол.с. Веселе Покровської сiльради Троїцького р-ну, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СВИЩ-БАУМБАХ Марiя Якiвна, 1914 р.
народження, с. Переможне Новоайдарського р-ну,
нiмкеня, неписьменна. Проживала у с. Ковпаки Новоайдарського р-ну, робiтниця шляхового вiддiлу
райвиконкому. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Донецької обл. 3 травня 1943 року засуджена до розстрiлу. 14 червня 1943 року Вiйськовою
колегiєю Верховного суду СРСР розстрiл замiнено
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1968 роцi.
СВИЩ Павло Петрович, 1896 р. народження, с. Ковпаки Новоайдарського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Ковпаках, заступник
голови к-пу "Червоний партизан". 13 червня 1942
року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової частити 1080 засуджений до 8
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СВИЩЕВ Василь Борисович, 1887 р. народження, х. Котовський, Серафимовицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, робiтник шахти № 7-8
"Карл". Донецьким обласним судом 15 червня 1935
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СВИЩЕВ Дмитро Iванович, 1904 р. народження, х. Дев'яткiн, Серафимовицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, сортувальник лiсного складу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СВIДЕРСЬКИЙ Iван Владиславович, 1908
р. народження, с. Борисiв Плужнянського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, заправник на
МТС. Особливою нарадою при НКВС СРСР 1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СВIДЕРСЬКИЙ Нестiр Йосипович, 1878 р.
народження, с. Снiжки Ставищенського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, касир шахти № 151. Арештований 25 червня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї. 9 березня 1939 року справу припинено
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у
1939 роцi.
СВIДЗIНСЬКИЙ Карл Антонович, 1892 р.
народження, с. Жукiв Славутського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Плотина Станично-Луганського р-ну, бригадир городньої бригади к-пу "Культура". Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 року засудже-

ний до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СВIДЗIНСЬКИЙ Франц Павлович, 1875 р.
народження, с. Жукiв Славутського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с-щi
Широкий Станично-Луганського р-ну, чорнороб
радгоспу "Iндустрiя". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СВIЖЕВСЬКИЙ Йосип Михайлович, 1910
р. народження, с. Олександрiвка Новоград-Волинського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова.
Проживав у с. Трембачеве Новопсковського р-ну,
колгоспник к-пу iм. Тельмана. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 29 грудня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СВIЖЕВСЬКИЙ Павло Лук'янович, 1895
р. народження, с. Кошелiвка Мархлевського р-ну
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
с. Заводянка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник кпу "Червоний путиловець". Особливою нарадою
при НКВС СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
СВIЖЕВСЬКИЙ Фелiкс Михайлович, 1918
р. народження, с. Миколаївка Новоград-Волинського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова.
Проживав у с. Трембачеве Новопсковського р-ну,
колгоспник к-пу iм. Тельмана. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 4 сiчня 1938 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СВIНТИЦЬКИЙ Володимир Вiкентiйович,
1887 р. народження, Бiлорусь, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, майстер склозаводу "Пролетар". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 19 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СВІНЦИЦЬКА (СВІНЧИЦЬКА) Броніслава Іванівна, 1909 р. народження, с. Буда-Бобринецька Пулинського р-ну Київської обл., полька, освіта початкова. Проживала в с. Світле Старобільського р-ну, робітниця радгоспу ім. Ворошилова. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року засуджена до 10 р. позбавлення волі. Реабілітована у 1989 році.
СВIНЦИЦЬКИЙ Iван Домiнiкович, 1902 р.
народження, с. Гута-Юстинiвка Червоноармiйського р-ну Житомирської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт Бiловодськ, колгоспник к-пу
"Полiтвiддiлiвець". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СВIНЦИЦЬКИЙ (СВЕНЦИЦЬКИЙ) Костянтин Домінікович, 1897 р. народження, с. Гута-Юстинiвка Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт Бiловодськ,
колгоспник к-пу "Полiтвiддiлівець". Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СВIНЦИЦЬКИЙ Людвiг Петрович, 1911 р.
народження, с. Бiлка Мархлевського р-ну Київської
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Євсуг
Бiловодського р-ну, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 листопада 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
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СВIНЦИЦЬКИЙ Марцел Адольфович,
1872 р. народження, с. Мар'янiвка Мархлевського
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Лимарiвка Бiловодського р-ну, столяр кпу iм. Чубаря. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СВIРЕЙС Август Андрiйович, 1896 р. народження, Латвiя, латиш, освiта початкова. Проживав
у м. Стахановi, крiпильник шахти iм. Iллiча. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 сiчня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СВIРСЬКИЙ Iван Антонович, 1908 р. народження, Латвiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, десятник з-ду "Пролетар".
Арештований 21 сiчня 1934 року за звинуваченням
у приналежностi до контрреволюцiйного троцькiстського угруповання. 23 лютого 1934 року з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.
СВIС Антон Антонович, 1896 р. народження, с. Мацькiвцi Проскурiвського р-ну Вiнницької
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Солонцi Троїцького р-ну, коваль к-пу "Ударник". Особливою нарадою при НКВС СРСР 20 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СВІТАН (СВIТАНОВ) Матвiй Йосипович,
1877 р. народження, смт Городок Городоцького рну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Голубiвка Кремінського р-ну, колгоспник к-пу "Нова громада". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.
СВIТАШОВ Олександр Платонович, 1909
р. народження, с. Макiївка Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, десятник шахти iм. Менжинського. Репресований двiчi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 27 листопада 1937 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Постановою Особливої наради
при МДБ СРСР вiд 31 серпня 1949 року висланий
за межi України. Реабiлiтований в обох справах у
1959 роцi.
СВIТЛИЧНИЙ Василь Єгорович, 1905 р.
народження, кол.с. Олексiївка Новопсковського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник з-ду iм. Ворошилова. Особливою
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 16 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СВIТЛИЧНИЙ Захар Давидович, 1898 р.
народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Нещеретовому, колгоспник к-пу iм. Молотова.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СВIТЛИЧНИЙ Iван Матвiйович, 1857 р.
народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського рну, Проживав у с. Нещеретовому Бiлокуракинського р-ну. Старобiльською повiтовою ЧК 28 сiчня
1919 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
СВIТЛИЧНИЙ Йосип Назарович, 1890 р.
народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну, украї-

нець, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, експедитор шахти тресту "Укрм'ясо". Луганським обласним судом 10 вересня 1948 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1993 роцi.
СВIТЛИЧНИЙ Леонтiй Кирилович, 1901 р.
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта
початкова.
Вiйськовослужбовець,
рядовий.
Вiйськовим трибуналом 14 окремої стрiлецької
бригади 31 травня 1943 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СВIТЛИЧНИЙ Митрофан Федорович, 1890
р. народження, с. Панькiвка Бiлокуракинського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Панькiвцi, голова сiльради. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 8 жовтня 1936 року
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СВIТЛИЧНИЙ Михайло Дмитрович, 1898
р. народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Нещеретовому, рахiвник к-пу iм. Ленiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 жовтня 1943 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1964 роцi.
СВIТЛИЧНИЙ Михайло Олексiйович,
1889 р. народження, с. Лиман Старобiльського рну, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, машинiст млина.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької
обл. 13 липня 1941 року засуджений до розстрiлу.10 серпня 1941 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СВIТЛИЧНИЙ Олексiй Григорович, 1910
р. народження, с. Кабичiвка Маркiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Кабичiвцi,
колгоспник к-пу "Червоний прикордонник". Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 1 серпня
1932 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СВIТЛИЧНИЙ Павло Юхимович, 1902 р.
народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського рну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, монтажник екскаватора буддiльницi залiзничної магiстралi Москва-Донбас. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28
лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СВIТЛИЧНИЙ Прокiп Гнатович, 1885 р.
народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у с. Новорозсош
Новопсковського р-ну, шкiльний учитель. Арештований 29 жовтня 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14 листопада 1930 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СВIТЛИЧНИЙ Сергiй Iванович, 1875 р. народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Нещеретовому, селянин-одноосiбник. Арештований 15 квiтня
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 червня 1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1932
роцi.
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СВIТЛИЧНИЙ Сергiй Кирилович, 1885 р.
народження, с. Свiтленьке Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Свiтленькому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 28 квiтня 1930
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1992 роцi.
СВIТЛИЧНИЙ Трохим Федорович, 1912 р.
народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського рну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 200 запасного стрiлецького полку.
Вiйськовим трибуналом 47 запасної стрiлецької
бригади 19 липня 1943 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СВIТОЗАРОВ Олексiй Семенович, 1873 р.
народження, Волинська губернiя, українець, 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.
СВIЦА Юлiан Петрович, 1904 р. народження, с. Адамiвка Ратнівського р-ну Волинської обл.,
поляк, освiта початкова. Проживав у м. Попасна,
майстер-склодув склозаводу. Репресований двiчi.
Арештований 26 квiтня 1935 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 серпня 1935 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1994 i 1965 роках.
СВIЧКАР Сидiр Iванович, 1903 р. народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Краснорiченському, формувальник з-ду iм. Фрунзе.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СВIЧКАРЕНКО Володимир В'ячеславович, 1881 р. народження, м. Нахiчевань Нахiчеванської АРСР, українець, освiта початкова. Проживав
у м. Попасна, пенсiонер. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 2 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 1956 роцi.
СВОБОДА (СЛОБОДА) Йосип Фрiдрiхович, 1900 р. народження, Польща, чех, освiта початкова. Проживав у смт Лозно-Олександрiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу iм. Ленiна.
Донецьким обласним судом 10 грудня 1935 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
р. народження, м. Рiвне, чешка, освiта початкова. Проживала в смт Лозно-Олександрiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспниця к-пу iм. Ленiна.
Донецьким обласним судом 10 грудня 1935 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1990 роцi.
СВОБОДА Йосиф Францович, 1895 р. народження, Чехословаччина, чех, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, маляр лiжково-меблевої
майстернi облздороввiддiлу. Арештований 8 сiчня
1938 року за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 30 вересня 1939 року звинувачуваний помер. Рішення у справі немає.
Реабiлiтований у 1964 роцi.

СВЯТИК Антон Францович, 1894 р. народження, Литва, латиш, освiта початкова. Проживав
у м. Брянка, токар центральних майстерень тресту
"Серговугiлля". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
СВЯТИК Григорiй Григорович, 1905 р. народження, с. Новомихайлiвка Великотокмацького
р-ну Запорiзької обл., українець, освiта початкова.
Проживав у с. Новоганнiвка Краснодонського р-ну,
рахiвник к-пу "Свiтанок". Арештований 15 лютого
1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 30 березня 1943 року виправданий
Вiйськовим трибуналом 3-ї танкової армiї. Реабiлiтований у 1943 роцi.
СВЯТОДУХ Микола Iванович, 1914 р. народження, смт Комишуваха Попаснянського р-ну,
українець, освiта середня. Проживав у м. Попасна,
машинiст паровоза депо Попасна. Арештований 1
листопада 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 11 сiчня 1944 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СВЯТОХА Iван Йосипович, 1908 р. народження, м. Кiровськ, росiянин, освiта початкова.
Проживав у Кiровську, вибiйник шахти № 100.
Арештований 15 грудня 1945 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 3 квiтня 1946 року виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської обл. Реабiлiтований у 1946 роцi.
СВЯТОХА Федiр Петрович, 1887 р. народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова.
На час арешту член
ВКП(б). Проживав у Новобiлiй, голова к-пу "Шлях
до соцiалiзму". Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 30 сiчня 1945 року засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1966 роцi.
СВЯТОШЕНКО Гаврило Євстафiйович,
1914 р. народження, с. Мала Мартинiвка Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
у с. Iллiрiя Лутугинського р-ну, бригадир тракторної бригади Волнухинської МТС. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 6
грудня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СЕБЕЛЄВ Григорiй Антонович, 1902 р. народження, с. Харланово Дмитровського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Первомайську, механiк
будвiддiлу тресту "Первомайськвугiлля". Арештований 3 травня 1938 року за звинуваченням у шпигунствi. 15 липня 1938 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕВАСТЬЯНОВ Данило Дмитрович, 1910
р. народження, с. Iллiнка Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в Iллiнцi, селянин-одноосiбник. Арештований 19 квiтня 1931 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 серпня 1931 року справу припинено за недостатнiстю
матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
СЕВАСТЬЯНОВ Микола Степанович, 1901
р. народження, с. Свердловка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Сверд-
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ловцi, селянин-одноосiбник. Репресований двічі.
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ
УРСР вiд 26 березня 1930 року висланий за межi
України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькій обл. 9
вересня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення
волі. Реабілітований в обох справах у 1989 році.
СЕВАСТЬЯНОВ Никін Григорович, 1888
р. народження, х. Черновський, Обливський р-н
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у смт Володарськ Свердловської мiськради, десятник шахти iм. Володарського. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СЕВАСТЬЯНОВ Петро Iванович, 1921 р.
народження, м. Лисичанськ, росiянин, освiта початкова. Проживав у Лисичанську, робiтник шахти iм.
ОДПУ. Арештований 16 липня 1937 року за звинуваченням у приналежностi до антирадянської органiзацiї "Спiлка визволення України". 20 жовтня
1938 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕВАСТЬЯНОВ Савелiй Захарович, 1890
р. народження, х. Роги, Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду iм.
Жовтневої революцiї. Донецьким обласним судом 3
серпня 1935 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СЕВАСТЬЯНОВ Федiр Васильович, 1906 р.
народження, с. Ями Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 756
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 150
стрiлецької дивiзiї 12 березня 1942 року засуджений до розстрiлу. 8 квiтня 1942 року Вiйськовим
трибуналом Пiвденного фронту розстрiл замiнено
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СЕВАСТЬЯНОВ Феодосiй Iванович, 1898
р. народження, с. Iллiнка Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав в Iллiнці, селянинодноосiбник. Постановою Особливої наради при
Колегiї ДПУ УРСР вiд 7 травня 1931 року висланий
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕВАСТЬЯНОВА Степанида Петрiвна,
1903 р. народження, ст-ця Калитвінська Каменського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську,
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 19 червня 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1964 роцi.
СЕВЕРИН Савелiй Григорович, 1881 р. народження, с. Березiвське Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Березiвському, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 13 лютого 1931
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СЕВЕРИН Федiр Данилович, 1869 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Проживав у Лисичанську, селянин-одноосiбник.
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 18 лютого 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СЕВЕРИНОВ Дмитро Дмитрович, 1913 р.
народження, смт Верхнiй Нагольчик Антрацитiвсь-

кого р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
м. Антрацитi, завiдуючий електромережею тресту
"Боковоантрацит". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
СЕВОСТЬЯНОВ Василь Дмитрович, 1896
р. народження, х. Ушаков, Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
н/середня. Проживав у с-щi Валуйське Станично-Луганського р-ну, завiдуючий школою. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
СЕВОСТЬЯНОВ Данило Терентiйович,
1904 р. народження, кол.с. Богомолiвка Новоолександрiвської сiльради Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження,
бригадир тракторної бригади к-пу iм. Шевченка.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 22 лютого 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
СЕВОСТЬЯНОВ Iван Кiндратович, 1881 р.
народження, х. Демкiн, Нижньочирський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, сторож будцеху тресту "Боковоантрацит". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
14 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
СЕВОСТЬЯНОВ Iван Прокопович, 1876 р.
народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську,
сторож контори "Союзтрансбуду".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1956 роцi.
СЕВОСТЬЯНОВ Iван Сильвестрович, 1901
р. народження, с. Чемерiвцi Чемеровецького р-ну
Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта середня. Проживав у с. Тарасiвка Троїцького р-ну, без
певних занять. Луганським обласним судом 26 липня 1939 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1985 роцi.
СЕВОСТЬЯНОВ Костянтин Данилович,
1915 р. народження, с. Плєшаково Глубокинського
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Свердловську,
без певних занять. Вiйськовим трибуналом 18 армiї
15 сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. Страчений 4 березня 1942 року. Реабiлiтований у 1992
роцi.
СЕВОСТЬЯНОВ Нестiр Iларiонович, 1880
р. народження, кол.с. Богомолiвка Новоолександрiвської сiльради Антрацитівського р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження,
тесляр сiльгоспартiлi iм. Молотова. 22 травня 1942
року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕВОСТЬЯНОВ Олександр Омелянович,
1910 р. народження, с. Тимонове Троїцького р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Солiдарне Бiлокуракинського р-ну, черговий по зал.ст.
Сiмейкине. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Доне-
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цької залiзницi 2 вересня 1943 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СЕВОСТЬЯНОВ Петро Юхимович, 1882 р.
народження, с. Iллiнка Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав в Iллiнцi, не працював.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької
обл. 6 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
СЕВОСТЬЯНОВ Тарас Федорович, 1901 р.
народження, с. Ями Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Ямах, колгоспник к-пу
iм. Крупської. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕВОСТЬЯНОВ Федiр Пилипович, 1892 р.
народження, ст-ця Нижньочирська Нижньочирського р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, кравець мiської артiлi iнвалiдiв. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 23 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СЕВОСТЬЯНОВА Єфросинiя Антонiвна,
1917 р. народження, кол.с. Богомолiвка Новоолександрiвської сiльради Антрацитівського р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала за мiсцем народження, колгоспниця к-пу iм. Молотова. Арештована 30 червня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапована углиб країни, де пiзнiше не виявлена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
СЕВОСТЬЯНОВА Парасковiя Дмитрiвна,
1877 р. народження, с. Покровське Троїцького р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в с. Новониканорiвка Сватiвського р-ну, колгоспниця к-пу iм.
Кiрова. Постановою Особливої наради при НКВС
СРСР вiд 22 лютого 1944 року вислана за межi
України. Реабiлiтована у 1993 роцi.
СЕВРЮКОВ Михайло Максимович, 1885
р. народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт
Борiвське Попаснянського р-ну, служитель релiгiйного культу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
9 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕГАЛ Євдокiя Степанiвна, 1914 р. народження, с. Греково Мiллеровського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, буфетниця тресту їдалень i ресторанiв. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Донецької обл. 22 липня 1941 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1989 роцi.
СЕГЕДА Семен Павлович, 1876 р. народження, с. Вiвчарове Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у с. Дуванка Троїцького р-ну, не працював. Арештований 2 травня 1943
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11
серпня 1943 року справу припинено за смертю
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕГИДА (СЕГЕДА) Павло Андрiйович,
1912 р. народження, с. Тарамське Днiпропетровського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта
вища. До призову проживав у м. Красний Луч.
Вiйськовослужбовець, командир взводу 460 корпусного артполку 383 стрiлецької дивiзiї. Арештований 2 грудня 1941 року за звинуваченням у прина-

лежності до агентури німецької розвідки. Рiшення у
справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕДАШ Родіон Семенович, 1902 р. народження, с. Микiльське Мiловського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Микiльському, колiйний обхiдник зал.ст. Шелестiвка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 листопада 1943 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1991 роцi.
СЕДАШОВ Павло Сергiйович, 1898 р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта початкова. Проживав у Слов'яносербську, завгосп районної лiкарнi. Арештований 20 лютого 1943 року
за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 30 лютого 1943 року справу припинено за недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕДАШОВА-КРОЛЬМАН Лiлiя Освальдiвна, 1904 р. народження, м. Рига, Латвiя, нiмкеня,
освiта вища. Проживала в м. Луганську, інженер-металург з-ду iм. Пархоменка. Арештована 2 квітня
1943 року за звинуваченням у зрадницької діяльності. 26 травня 1943 року справу припинено за смертю підслідної. Реабiлiтована у 1994 роцi.
СЕДЛЕЦЬКИЙ Петро Астахович, 1899 р.
народження, с. Мокрець Iзяславського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Третякiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу
"Заповiт Ленiна". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕЙФУЛА (САЙФУЛЛА) син Ага-Алi ,
1895 р. народження, Iран, перс, неписьменний.
Проживав у м. Луганську, робiтник артiлi "Червоний кондитер". Постановою Особливої наради при
НКВС СРСР вiд 29 серпня 1939 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СЕК Iван Фабiянович, 1900 р. народження,
с. Канiвка Волочиського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського р-ну, конюх к-пу iм. Молотова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕК Микола Людвiгович, 1902 р. народження, с. Копiївка Волочиського р-ну Вiнницької обл.,
поляк, освiта початкова. Проживав у с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу iм.
К. Маркса. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 2
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
СЕК Михайло Матвiйович, 1881 р. народження, с. Канiвка Волочиського р-ну Вiнницької
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. АйдарМиколаївка Новоайдарського р-ну, колгоспник кпу iм. К. Маркса. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕК Станiслав Варфоломiйович, 1903 р. народження, с. Кам'янка Волочиського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського р-ну, помiчник
бригадира к-пу iм. К. Маркса. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
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СЕКАЧОВ Михайло Iванович, 1881 р. народження, х. Попова, Березовський р-н Волгоградської обл., 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. Реабiлiтований у 1933 роцi.
СЕКОВ Максим Михайлович, 1897 р. народження, с. Радутіно Трубчевського р-ну Орловської
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, робiтник шахти №
1-1-бiс. Арештований 10 липня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14 липня 1942
року з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
СЕЛЕГЄЄВ Iван Микитович, 1899 р. народження, м. Хасав’юрт Дагестанської АРСР, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Сватове, заступник начальника 7-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Арештований 8 червня 1938 року за
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 14 сiчня 1940 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕЛЕЗНЬОВ Василь Дмитрович, 1900 р.
народження, с. Савенко Мещовського р-ну Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.
Луганську, начальник місцевої служби протиповiтряної оборони зал.ст. Кiндрашiвська-Нова. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 9
жовтня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СЕЛЕЗНЬОВ Григорiй Микитович, 1874 р.
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Нижньому, селянин-одноосiбник. Артемiвським окружним
судом 10-17 сiчня 1929 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1998 роцi.
СЕЛЕЗНЬОВ Микола Митрофанович, 1906
р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Проживав у Лисичанську, вантажник з-ду
"Донсода". Арештований 17 грудня 1941 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 червня
1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕЛЕЗНЬОВ Мусiй Андрiйович, 1889 р. народження, м. Олександрiвськ Артемівської райради
м. Луганська, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник цегельного з-ду № 21.
Арештований 9 березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 30 липня
1943 року справу припинено за смертю пiдслiдного.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕЛЕЗНЬОВ Павло Максимович, 1901 р.
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Зимогiр'ї,
завгосп шахти № 6. Арештований 13 серпня 1933
року за звинуваченням у шкiдництвi. 30 липня 1934
року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв
для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994
роцi.
СЕЛЕЗНЬОВ Пантелеймон Iванович, 1899
р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Шуль-

гинцi, коваль-приватник. Постановою Особливої
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 лютого 1930
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СЕЛЕЗНЬОВ Петро Федорович, 1912 р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну,
українець, освiта середня. Проживав у Шульгинцi,
селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 13 грудня 1930 року засуджений
до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СЕЛЕЗНЬОВА Євгенiя Iванiвна, 1908 р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в м. Рубiжне, домогосподарка. Вiйськово-польовим судом
Пiвденного фронту 9 липня 1943 року засуджена до
20 р. каторжних робіт. Постановою Верховного суду СРСР від 26 грудня 1951 року вирок скасовано,
справу припинено. Реабiлiтована у 1994 роцi.
СЕЛЕЦЬКИЙ Василь Матвiйович, 1888 р.
народження, с. Григорiвка Новоодеського р-ну Миколаївської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, касир шахти № 11-43.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СЕЛИВАНОВ Iван Капiтонович, 1895 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта середня.
Проживав у Луганську, виконроб м'ясокомбiнату.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада
1939 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕЛИВАНОВ Максим Петрович, 1897 р.
народження, с. Великий Суходiл Краснодонського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Великому Суходолi, не працював. Арештований 12 березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi
нiмецьким окупантам. 18 квiтня 1943 року справу
припинено за недоведенiстю складу злочину, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СЕЛИВАНОВ Пилип Йосипович, 1909 р.
народження, с. Мечетка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, завiдуючий магазином робкоопу. "Трiйкою" при
Колегiї ДПУ УРСР 28 квiтня 1933 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СЕЛИВЕРСТОВ Iван Капiтонович, 1889 р.
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Красному Кутi, колгоспник к-пу "Культура". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СЕЛИВЕРСТОВ Митрофан Григорович,
1901 р. народження, с. Приют Юрловського р-ну
Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, токар
з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 21 вересня 1938 року.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕЛИФОНТЬЄВ Порфирiй Iванович, 1895
р. народження, с. Рiвне Новоукраїнського р-ну
Кiровоградської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у смт Штерiвка Краснолуцької мiськради, робiтник "Штербуду". Арештований 14 грудня
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1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 сiчня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕЛИЩЕВ Єгор Iванович, 1907 р. народження, кол.с. Орлiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, голова к-пу iм. Свердлова. Арештований
22 лютого 1938 року за звинуваченням в антирадянських розмовах. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СЕЛИЩЕВ Iван Захарович, 1875 р. народження, с. Мокресь, Орловська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с.
Iванiвка Краснодонського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії
ДПУ УРСР вiд 16 березня 1930 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕЛИЩЕВ Митрофан Олексiйович, 1897
р. народження, с. Ураково Уколовського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, помiчник начальника пожежно-сторожової команди швейної
фабрики. Арештований 6 березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам.
30 серпня 1944 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕЛИЩЕВА Надiя Пилипiвна, 1920 р. народження, м. Лисичанськ, українка, освiта початкова. Проживала у Лисичанську, не працювала.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi
тилу 37 армiї 16 червня 1942 року засуджена до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
СЕЛИЩЕВА Тетяна Максимiвна, 1880 р.
народження, кол.с. Орлiвка Iванiвської сiльради
Краснодонського р-ну, українка, неписьменна. Проживала за мiсцем народження, не працювала. Арештована 20 лютого 1931 року за звинуваченням у
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї.
11 травня 1931 року справу припинено. Реабiлiтована у 1931 роцi.
СЕЛIН Мойсей Андрiйович, 1899 р. народження, с. Свободна Дубрава Нiкольського р-ну
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта середня. Проживав у смт Грушове Краснолуцької мiськради, начальник дiльницi шахти № 152.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 19 липня 1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СЕЛIН Семен Iванович, 1902 р. народження,
м. Артемiвськ Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну, нормувальник шахти № 16-бiс.
Вiйськовим трибуналом 5 танкової армiї 17 березня
1943 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СЕЛЛЕР Август Йосипович, 1893 р. народження, к. Гохнейм Мелiтопольського р-ну Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у сщi Козакiвка Антрацитiвського р-ну, тесляр к-пу
"Роте Фане". Особливою нарадою при НКВС СРСР
4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
СЕЛЛЕР Анастасiя Антонiвна, 1900 р. народження, кол.к. № 3, Днiпропетровська обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала у 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 з-пiд варти звiльнена.
Реабiлiтована у 1994 роцi.
СЕЛЛЕР Євгенiя Iванiвна, 1889 р. народження, кол.к. Блюменталь Мелiтопольського р-ну
Днiпропетровської обл., нiмкеня, освiта початкова.
Проживала у с-щi Козакiвка Антрацитiвського рну, колгоспниця к-пу "Роте Фане". Арештована 21
листопада 1937 року як член сiм'ї репресованого за
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 27 лютого
1938 року з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у
1994 роцi.
СЕЛЛЕР (ЦЕЛЛЕР) Йосип Йосипович,
1883 р. народження, к. Гохнейм Мелітопольського
р-ну Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у с-щi Козакiвка Антрацитiвського р-ну,
коваль к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
СЕЛЬКIН Панас Матвiйович, 1888 р. народження, с. Жарино Рославльського р-ну Смоленськiй обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Алчевську, тесляр з-ду
iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕЛЮК (СИЛЮК) Григорiй Петрович,
1903 р. народження, с. Жидичин Луцького р-ну Волинської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, боєць 1-го взводу 7-го гiрничорятувального загону. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕЛЮТIН Андрiй Прокопович, 1883 р. народження, с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, українець, неписьменний. 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.
СЕЛЮТIН Iван Митрофанович, 1887 р. народження, с. Новомєлове Ясиновського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, столяр Культбуду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕЛЮТIН Павло Максимович, 1908 р. народження, с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, робiтник Луганськбуду. Репресований двiчi. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 22 липня 1933 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.
СЕЛЯНIНОВ Iван Якович, 1896 р. народження, с. Казаки Єлецького р-ну Орловської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у с. Валуйське Станично-Луганського рну, не працював. Луганським обласним судом 20
лютого 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
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СЕМЕЙКО Iван Семенович, 1887 р. народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, працiвник Калмикiвського робкоопу. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР
вiд 11 грудня 1932 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕМЕЙКО Олександр Iванович, 1900 р. народження, м. Слов'янськ Донецької обл., українець,
освiта середня. Проживав у м. Лисичанську, завiдуючий школою с-ща шахти iм. Войкова. Донецьким
обласним судом 15 травня 1937 року засуджений до
4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СЕМЕЙКО Павло Семенович, 1887 р. народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Пiвнiвка
Мiловського р-ну, сторож пiдсобного господарства
Рубiжанського хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 15 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СЕМЕНЕНКО Андрiй Iванович, 1902 р. народження, с. Зарiг Оржицького р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
Хрустальне Краснолуцької мiськради, бригадир
радгоспу "Хрустальний". Арештований 16 липня
1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 сiчня 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕМЕНЕНКО (СИМЕНЕНКО) Iлля Степанович, 1877 р. народження, смт Маркiвка, українець, освiта початкова. Проживав у Маркiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 квiтня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СЕМЕНЕНКО Климентiй Харитонович,
1892 р. народження, с. Касянiвка Дворiчанського рну Харкiвської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у смт Талове Краснодонського р-ну, колгоспник к-пу iм. Ленiна. Арештований 22 травня
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.
СЕМЕНЕНКО Микола Захарович, 1914 р.
народження, с. Томаровка Томаровського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, без певних занять. Арештований 23 листопада 1941 року за звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької
розвiдки. 9 грудня 1941 року справу припинено за
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕМЕНЕНКО Петро Євграфович, 1900 р.
народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. Проживав у Луганську, головний механiк
хлiбозаводу № 2. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 21 сiчня 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990
роцi.
СЕМЕНЕНКО Якiв Андрiйович, 1900 р. народження, с. Оборотнiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, вантажник шахти iм. Титова. "Трiйкою" УНКВС

по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Страчений 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
СЕМЕНЕЦЬ Микола Никифорович, 1922 р.
народження, Запорізька обл., українець, освіта н/середня. Проживав у м. Луганську, токар артілі ім. 1
Травня. Арештований 22 лютого 1942 року за звинуваченням у приналежності до агентури німецької
розвідки. У зв’язку з воєнним станом справа не розглядалась. 25 листопада 1963 року справу припинено за відсутністю складу злочину. Реабілітований у
1995 році.
СЕМЕНИСТА-МЕЛЬНИКОВА Ганна Петрiвна, 1923 р. народження, с. Крутеньке Кремiнського р-ну, українка, освiта вища. Проживала в м.
Рубiжне, вчителька СШ № 1. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 23 серпня 1949 року засуджена до 25 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1992 роцi.
СЕМЕНИХIН Єгор Андрiйович, 1891 р. народження, с. Гнилуша Задонського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Михайлiвка Ровенькiвської мiськради, крiпильник шахти № 30. Вiйськовим
трибуналом Луганського гарнiзону 19 травня 1942
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СЕМЕНИХIН Микола Степанович, 1922 р.
народження, с. Гнилуша Задонського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у смт Михайлiвка Ровенькiвської
мiськради, завiдуючий магазином вiддiлу робiтничого постачання шахти № 30-35. Арештований 30
квiтня 1943 року. за звинуваченням у пособництвi
нiмецьким окупантам. 5 червня 1944 року справу
припинено за недоведенiстю протиправних дiй, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕМЕНИХIН Олексiй Сильвестрович,
1898 р. народження, с. Титарiвка Старобiльського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Старобiльську, кравець-приватник. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Українського округу 28
березня 1943 року засуджений до розстрiлу. 7 травня 1943 року Верховним судом СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 21 травня 1947 року
Верховним судом СРСР строк знижено до 4 р. 3 мцiв. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СЕМЕНОВ Афанасiй Вакулович, 1909 р.
народження, с. Мале Дубровське Половинського рну Курганської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у смт Ленiнське Свердловської мiськради, прохiдник шахти № 3-бiс. Луганським обласним судом 22 червня 1948 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
СЕМЕНОВ Василь Тимофiйович, 1913 р.
народження, х. Тюковной, Серафимовицький р-н
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
робiтник вiддiлу капiтального будiвництва 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.
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СЕМЕНОВ Вiктор Михайлович, 1924 р. народження, с. Новострiльцiвка Мiловського р-ну, росiянин, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 421 полку 119 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 3 резервної армiї 6 липня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СЕМЕНОВ Володимир Васильович, 1912 р.
народження, х. Котовського, Усть-Медведицький рн Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
робiтник вiддiлу капiтального будiвництва 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.
СЕМЕНОВ Гаврило Iванович, 1905 р. народження, с. Собчаково Спаського р-ну Рязанської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Золоте Первомайської мiськради, десятник шахти "Золоте". Вiйськовим трибуналом 261 стрiлецької дивiзiї 11 лютого 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СЕМЕНОВ Iван Олександрович, 1903 р. народження, с. Тургенєвка Калачинського р-ну Омської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, завiдуючий розрахунковим вiддiлом радгоспу "Лиман". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СЕМЕНОВ Iона Васильович, 1897 р. народження, с. Новоганнiвка Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новоганнiвцi, комiрник радгоспу тресту "Доннархарчу".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СЕМЕНОВ Микола Андрiйович, 1899 р. народження, м. Донецьк, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, шофер "Донбасводтресту". Донецьким обласним судом 9 травня 1938
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СЕМЕНОВ Микола Васильович, 1902 р. народження, с. Гришине Красноармійського р-ну Донецької обл., росiянин, освiта початкова. Проживав
у м. Стахановi, завiдуючий транспортним вiддiлом
"Житлокоопбуду". Арештований 13 сiчня 1933 року
за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної повстанської органiзацiї. 16 лютого 1933
року справу припинено за хворобою пiдслiдного, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕМЕНОВ Микола Петрович, 1895 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
Проживав у Луганську, майстер артiлi iнвалiдiв.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 11 сiчня 1945 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СЕМЕНОВ Микола Петрович, 1906 р. народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську,
робiтник тресту "Донбасжитлобуд". Вiйськовим
трибуналом 37 армiї 23 сiчня 1942 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.

СЕМЕНОВ Микола Тимофiйович, 1913 р.
народження, х. Тюковной, Серафимовицький 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. 4 червня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
СЕМЕНОВ Назар Нефедович, 1913 р. народження, х. Бахмуткiн, 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. 4
червня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
СЕМЕНОВ Олександр Васильович, 1903 р.
народження, с-ще Каськово Волосовського р-ну Ленiнградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у с. Мiстки Сватiвського р-ну, начальник полiтвiддiлу радгоспу iм. Ворошилова. Донецьким обласним судом 20 сiчня 1936
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.
СЕМЕНОВ Олександр Григорович, 1876 р.
народження, с. Лимарiвка Бiловодського р-ну, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Луганську,
працiвник мiськкомунгоспу. "Трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 28 лютого 1934 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕМЕНОВ Олексiй (Оникiй) Тимофiйович, 1897 р. народження, х. Тюковной, Серафимовицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. Проживав у м. Луганську, сторож вугiльного складу. Луганським обласним судом 3 березня 1941 року засуджений до 8
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.
СЕМЕНОВ Пилип Тимофiйович, 1891
(1898) р. народження, х. Тюковной, Серафимовицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, майстер хiмлабораторiї з-ду iм. Артема. Репресований двiчi. Арештований 10 березня 1933 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 червня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 3 березня
1941 року Луганським обласним судом засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1933 i 1968 роках.
СЕМЕНОВ Сергiй Самiйлович, 1898 р. народження, ст-ця Гундоровська Каменського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росіянин,
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, вiдповiдальний виконавець Краснодонського геолого-розвiдувального управлiння. Постановою Особливої
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 29 квiтня 1933
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СЕМЕНОВ Сергiй Федорович, 1906 р. народження, х. Котовський, Серафимовицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин.
Проживав у м. Луганську, сторож артiлi iнвалiдiв
iм. 1 Травня. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
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14 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕМЕНОВ (СИМОНЬЯНЦ) Сурен Матвiйович (Матіасович), 1898 р. народження, Вiрменiя, вiрмен, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, завiдуючий магазином с-ща шахти № 62.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 серпня
1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
СЕМЕНОВ Тимофiй Євтiйович, 1878 р. народження, х. Тюковной, Серафимовицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, охоронник з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований
10 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.
СЕМЕНОВ Тимофiй Степанович, 1902 р.
народження, с. Сербiно, Саратовська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м.
Вахрушеве Краснолуцької мiськради, директор шахти № 17-бiс. Арештований 19 листопада 1938 року
за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 1 серпня 1939 року виправданий Луганським обласним судом. Реабiлiтований у
1939 роцi.
СЕМЕНОВ Федiр Костянтинович, 1896 р.
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, робiтник шахти № 12 "Брянка".
Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
СЕМЕНЦОВ Григорiй Iванович, 1899 р. народження, с. Попiвка Кущевського р-ну Краснодарського краю,Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської
мiськради, тесляр вагоноремонтного пункту зал.ст.
Алмазна. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 8 вересня 1938 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СЕМЕНЦОВ Iван Iванович, 1888 р. народження, с. Плотина Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
завгосп хлiбозаводу № 2. Арештований 17 листопада 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб
країни, де пiзнiше не виявлений. 1 липня 1964 року
справу припинено. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕМЕНЦОВ Федiр Михайлович, 1870 р.
народження, сл. Матвєєв Курган Матвєєво-Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин.Проживав у смт Бiрюкове Свердловської
мiськради, службовець складу сiльгоспмашин. Постановою Особливої наради при Колегії ОДПУ
СРСР від 5 липня 1929 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕМЕНЧЕНКО Дмитро Павлович, 1904 р.
народження, с. Куряче Свердловської мiськради,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 22 запасного артилерійського полку 4 запасної артилерійської бригади. Вiйськовим трибуналом Барнаульського гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 29 липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.

СЕМЕНЧЕНКО Петро Павлович, 1911 р.
народження, с. Медвежанка Свердловської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Новодар'ївка Ровенькiвської мiськради, робiтник
зал.ст. Дар'ївка. Арештований 22 лютого 1938 року
за звинуваченням у приналежностi до антирадянської шкiдницької органiзацiї. 28 сiчня 1939 року
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕМЕНЧЕНКО Якiв Андрiйович, 1893 р.
народження, с. Водяне Петропавлiвського р-ну
Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Бугаївка Перевальського р-ну,
десятник шахти № 5. Арештований 20 грудня 1938
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9
квiтня 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕМЕНЮК Антон Кiндратович, 1919 р. народження, с. Нiколаєвка Сорокського повiту, Бессарабiя, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Красний Луч, прибиральник породи шахти № 4-бiс.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 13 червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
СЕМЕНЮК Григорiй Онуфрiйович, 1896 р.
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради,
бурильник шахти № 5-7. Особливою "трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕМЕНЮК Микита Дмитрович, 1919 р.
народження, с. Рубченки Володарського р-ну Київської обл., українець, освiта н/середня. Проживав у
смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, студент
Хрустальненського медтехнiкуму. Репресований
двiчi. Вiйськовим трибуналом Харкiвського
вiйськового округу 26 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 5 березня 1938 року Вiйськовою
колегiєю Верховного суду СРСР розстрiл замiнено
10 р. позбавлення волi. 19 травня 1951 року постановою Особливої наради при МДБ СРСР висланий
за межі України. Реабiлiтований в обох справах у
1971 роцi.
СЕМЕНЮКОВА Домна Кононiвна, 1890 р.
народження, с. Верхня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в
м. Луганську, домогосподарка. Арештована 15 жовтня 1943 року за звинуваченням у зрадницьких
дiях. 12 грудня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1994
роцi.
СЕМЕНЯКIН Iван Андрiйович, 1884 р. народження, с. Старий Айдар Станично-Луганського
р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у Старому
Айдарi, селянин-одноосiбник. Колегiєю Донецької
ГубЧК 11 жовтня 1921 року засуджений до розстрiлу заочно. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СЕМЕНЯКIН Олександр Павлович, 1900 р.
народження, с. Лобачеве Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Старий Айдар Станично-Луганського р-ну, колгоспник
к-пу iм. 1 Травня. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 28 березня 1942 року засу-
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джений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
СЕМЕНЯКIН (СЕМЕНЯКА) Панас Iллiч,
1890 р. народження, с. Лобачеве Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
у м. Луганську, возiй артілі "Укртранс". Донецьким
обласним судом 1 сiчня 1933 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СЕМЕРЖИДIС Микола Євстафiйович,
1886 р. народження, Туреччина, грек, освiта початкова. Проживав у смт Володарськ Свердловської
мiськради, грубник-приватник. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
СЕМЕРЯЖКО Пилип Архипович, 1909 р.
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Орлiвка
Старобiльського р-ну, бухгалтер вiддiлення № 1
радгоспу iм. Артема. Луганським обласним судом
26 липня 1940 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. 5 серпня 1940 року вирок скасовано, справу
припинено. Реабiлiтований у 1940 роцi.
СЕМЕШКО Маргарита Пилипiвна, 1907 р.
народження, м. Київ, українка, освiта вища. Проживала в м. Стахановi, лiкар Iрминської лiкарнi.
Вiйськовим трибуналом 12 армiї 5-6 березня 1942
року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1958
роцi.
СЕМИВОЛКОВ Антон Васильович, 1890 р.
народження, с. Новотроїцьке Мишкiнського р-ну
Башкирської АРСР, Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, бондар
тарної бази "Плодоовочторгу". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 13 серпня 1941
року засуджений до розстрiлу. 9 вересня 1941 року
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СЕМИДIТКО Iван Петрович, 1919 р. народження, с. Сокiльники Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий мiнометної батареї 600 стрiлецького полку
147 стрiлецької дивiзiї. Арештований 30 листопада
1941 року за звинуваченням у намiрі здатися в полон. 24 грудня 1941 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕМИДОЦЬКИЙ Захар Микитович, 1888
р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта початкова. Проживав у Троїцькому, селянин-одноосiбник. Арештований 7 квiтня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 серпня 1932
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.
СЕМИДОЦЬКИЙ Кузьма Андрiанович,
1886 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта
початкова. Проживав у Троїцькому, робiтник олiйного з-ду № 9. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕМИКОБИЛА Карпо Силович, 1893 р. народження, с. Боброве Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Бобровому,
сторож сiльського кооперативу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 23 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.

СЕМИКОЗ Дмитро Iванович, 1900 р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Проживав у Бiловодську, тесляр к-пу "Бiльшовик". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕМИКОЗ Парамон Євдокимович, 1904 р.
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Проживав у Бiловодську, тракторист к-пу
iм. Молотова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
31 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕМИКОЗ Петро Якович, 1896 р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Проживав у с. Веселе Бiловодського р-ну, покрiвельник контори "Заготзерно". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 20 серпня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СЕМИКОЗ Сергiй Пилипович, 1881 р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Проживав у Бiловодську, лiсник к-пу "Бiльшовик". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1968 роцi.
СЕМИКОЗ Федiр Iванович, 1898 р. народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, старший бухгалтер з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 9 жовтня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕМИКОЗОВА Ганна Семенiвна, 1889 р.
народження, смт Бiловодськ, українка, освiта початкова. Проживала в Бiловодську, без певних занять.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня
1937 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
СЕМИКОЗОВА Мелхаседека Семенiвна,
1877 р. народження, смт Бiловодськ, українка, неписьменна. Проживала в Бiловодську, черниця.
Арештована 9 сiчня 1933 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 22 січня 1933 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
СЕМИКОЛЄНОВ Iван Петрович, 1897 р.
народження, ст-ця Чертковська Морозовського рну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, буровий майстер тресту вуглерозвiдки. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.
СЕМИРГЄЄВА Катерина Михайлiвна,
1924 р. народження, Полтавська обл., українка, освiта початкова. Проживала в м. Стахановi, телефонiстка телефонної станцiї с-ща Iрмине. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї
27 лютого 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
СЕМИРЕНКО (СИМИРЕНКО) Михайло
Максимович, 1920 р. народження, с. Нижньобараниківка Біловодського р-ну, українець, освіта н/середня. Військовослужбовець 328 окремого артдивізіону. Репресований двічі. Військовим трибуналом
Чкалівського гарнізону, Російська Федерація, 28
листопада 1941 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. 23 грудня 1941 року Військовим трибуна-
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лом Приволзького військового округу, Російська
Федерація, вирок відстрочений до кінця військових
дій, направлений у діючу армію. Військовим трибуналом 211 стрілецької дивізії 25 травня 1942 року
засуджений до розстрілу. 2 червня 1942 року Військовим трибуналом Брянського фронту розстріл замінено 10 р. позбавлення волі. Реабілітований відповідно у 1993 і 1992 роках.
СЕМИРЯГА Iван Юхимович, 1880 р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Бiлолуцьку, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при НКВС СРСР від 22 квiтня 1933 року висланий
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕМИРЯЖКО Василь Гаврилович, 1901 р.
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Боровеньках, колгоспник к-пу iм. Комiнтерну. Донецьким
обласним судом 16 серпня 1935 року засуджений
до 5 р. позбавлення волi. Верховним судом УРСР
22 жовтня 1935 року міру покарання знижено до 3
р. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СЕМИРЯЖКО Василь Павлович, 1907 р.
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, вибiйник шахти № 1-2. Особливою
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СЕМИРЯЖКО Iван Євтiйович, 1907 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Боровеньках,
колгоспник к-пу "Червона нива". Арештований 10
серпня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 сiчня 1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1932 роцi.
СЕМИРЯЖКО Павло Петрович, 1866 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Боровеньках,
селянин-одноосiбник. Арештований 26 серпня 1931
року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 29 сiчня 1932 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1932 роцi.
СЕМИРЯЖКО Петро Васильович, 1896 р.
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, вибiйник шахти iм. Крупської. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 12 жовтня 1938 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СЕМИРЯЖКО Прокiп Борисович, 1902 р.
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Боровеньках, колгоспник к-пу "Червона нива". Арештований
25 липня 1931 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 9 листопада 1931 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення. Реабiлiтований у 1931 роцi.
СЕМИЧАСОВ Якiв Михайлович, 1920 р.
народження, м. Брянка, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 29 грудня 1942 року

засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СЕМІОНОВ Родiон Калинович, 1897 р. народження, х. Бахмуткін, Серафимовицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, водiй
трамвая. Арештований 27 жовтня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30 травня
1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1942 роцi.
СЕМОНЕНКО Ганна Григорiвна, 1907 р.
народження, с. Давидо-Микiльське Краснодонського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала у
Давидо-Микiльському, колгоспниця к-пу "Шлях до
соцiалiзму". Постановою Особливої наради при
НКВС СРСР вiд 19 липня 1944 року вислана за
межi України як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у
1990 роцi.
СЕМ’ЯКIН Михайло Васильович, 1912 р.
народження, с. Горчистополь Чистопольського рну, Татарська АРСР, Росiйська Федерацiя, татарин,
освiта початкова. Проживав у с. Сабiвка Слов'яносербського р-ну, сторож шахти Харкiвського
мiськпромпостачу. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 2 сiчня 1942 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СЕМ'ЯНИСТИЙ Дмитро Дмитрович, 1912
р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегії ДПУ УРСР від 8 червня 1932 року засуджений до вислання за межi України. Реабiлiтовний
у 1989 роцi.
СЕНЕЦЬКИЙ Терентiй Iванович, 1900 р.
народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, вибiйник шахти "Чорноморка". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 7 вересня 1941 року засуджений до розстрiлу.18 вересня 1941 року Президiєю Верховної Ради СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СЕНIН Костянтин Гаврилович, 1893 р. народження, с. Милавчик Совєтського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, вантажник транспортного цеху з-ду Наркомату шляхiв. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 20 червня 1938
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕНК Павло Iванович, 1914 р. народження,
с. Війтiвці Волочиського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Кам'янка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний
прапор". Особливою нарадою при НКВС СРСР 10
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕНКЕВИЧ Iван Семенович, 1902 р. народження, с. Речиця Узденського р-ну Мiнської обл.,
Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, столяр тресту "Машинбуд". Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 12 вересня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
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СЕН-У-ЄН (ЛЮ-ГЕН-ЧУН), 1902 р. народження, Корея, кореєць, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, токар з-ду ім.. Жовтневої революції. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 квітня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1989 році.
СЕНЧА Микола Сергiйович, 1905 р. народження, с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, старшина 44 автобронетанкової майстернi Пiвнiчного
фронту. Вiйськовим трибуналом Сталiнградського
фронту 22 жовтня 1942 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СЕНЧЕНКО Василь Семенович, 1927 р. народження, с. Чайка Iдрицького р-ну Псковської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав у смт Ясенiвський Ровенькiвської
мiськради, робiтник шахти № 32. Луганським обласним судом 14 сiчня 1959 року засуджений до 7 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СЕНЧЕНКО Денис Петрович, 1908 р. народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Дебальцеве
Донецької обл., електромонтер мехколони №5.
Арештований 3 травня 1938 року за звинуваченням
у приналежностi до контрреволюцiйної шкiдницької органiзацiї. 22 сiчня 1939 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до
суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕНЧЕНКО Iван Андрiйович, 1904 р. народження, м. Кiровськ, українець, освiта початкова.
Проживав у смт Бiле Лутугинського р-ну, крiпильник шахти Луганського з-ду iм. Рудя. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 10 березня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕНЧЕНКО Iрина Петрiвна, 1920 р. народження, с. Сичiвка Маркiвського р-ну, українка,
освiта середня. Проживала в Сичiвцi, завiдуюча
сiльською початковою школою. Арештована 1 червня 1943 року за звинуваченням у пособництвi
нiмецьким окупантам. 30 серпня 1943 року справу
припинено, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у
1994 роцi.
СЕНЧЕНКО Максим Федорович, 1880 р.
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Чорнухиному, двiрник зал.ст. Дебальцеве, Донецька обл.
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 22
листопада 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
СЕНЧЕНКО Олександр Максимович, 1912
р. народження, смт Чорнухине Перевальського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Дебальцеве Донецької обл., електромонтер зал.ст. Дебальцеве. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СЕНЧЕНКО Павло Гнатович, 1856 р. народження, с. Верхня Гарасимівка Станично-Луганського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав за
місцем народження, селянин-одноосібник. Арештований 9 березня 1930 року за звинуваченням в антирадянській діяльності. 28 березня 1930 року справу припинено, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1930 році.

СЕНЧЕНКО Сергiй Михайлович, 1916 р.
народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 1 батареї 307 окремого зенiтно-артилерiйського батальйону. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС по охоронi тилу 38 армiї 3 травня 1942 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СЕНЧЕНКОВ Iван Пантелiйович (Пантелеймонович), 1895 р. народження, с. Нижня
Вiльхова Станично-Луганського р-ну, росіянин,
освiта початкова. 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.
СЕНЧЕНКОВ Павло Андрiйович, 1897 р.
народження, с. Верхньогарасимiвка, Краснодонський р-н, росiянин, освiта початкова. Проживав у
Верхньогарасимiвцi, тракторист к-пу iм. Блюхера.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1959 роцi.
СЕНЧИХIН Микола Дмитрович, 1911 р. народження, с. Стрелець Долгоруковського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Антрацитi, машинiст врубмашини шахти № 28-29. "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
СЕНЬ Серафима Григорiвна, 1909 р. народження, кол.с. Веселеньке Миколаївської сiльради
Станично-Луганського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, не працювала.
Арештована 2 листопада 1944 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 квiтня 1945 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
СЕНЬКIН Якiв Iванович, 1888 р. народження, Жиздринський р-н Калузької обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта н/вища. Проживав у м.
Алчевську, головний бухгалтер 14-ї дистанцiї колiї
зал.ст. Алчевськ. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 31 серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СЕНЬКО Йосип Андрiйович, 1898 р. народження, с. Вiйтiвцi Волочиського р-ну Вiнницької
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Кам'янка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу "Вiльне
життя". Особливою нарадою при НКВС СРСР 10
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕНЮТКIН Василь Васильович, 1889 р.
народження, с. Нижньоцарицинське Серафимовицького р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, комiрник шахти № 151. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960
роцi.
СЕРАКОВСЬКИЙ Iван Матвiйович, 1910
р. народження, м. Горький, Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Красний
Луч, робiтник шахти № 4-бiс. Вiйськовим трибуналом 20 саперної бригади 11 червня 1942 року засу-
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джений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1991 роцi.
СЕРБІН (СЕРБІНОВ) Дмитро Андрiйович,
1899 р. народження, смт Хрустальне Краснолуцької
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав
у м. Красний Луч, шофер тресту "Донбасантрацит".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1974 роцi.
СЕРБІН Петро Артемович, 1894 р. народження, с. Гольма Любашiвського р-ну Одеської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Красний Луч, бурильник шахти № 12. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС м. Луганська 18 серпня
1941 року засуджений до розстрiлу. 6 вересня 1941
року розстріл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СЕРБІН Федiр Євстафiйович, 1883 р. народження, с. Митченки Батуринського р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Красний Луч, майстер товарного вiддiлення
зал.ст. Петровеньки. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 15 червня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
СЕРБІН Юрiй Васильович, 1908 р. народження, с. Зарiчеве Перечинської округи Закарпатської обл., українець, освiта н/середня. Проживав у
м. Первомайську, тесляр будконтори тресту "Луганськпромжитлобуд". Луганським обласним судом
5 вересня 1952 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. Верховним судом УРСР 29 січня 1955 року
строк покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у
1990 роцi.
СЕРБІНОВ Василь Леонтiйович, 1911 р. народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Ящикове Перевальського р-ну, електрослюсар шахти №
9. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 27
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1967 роцi.
СЕРБІНОВ Микола Iллiч, 1905 р. народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта н/середня. Проживав у м. Кiровське, завiдуючий сектором облiку вiддiлу кадрiв шахти № 77. Арештований 19 червня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 липня
1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1942 роцi.
СЕРБОВА Анна Дмитрiвна, 1902 р. народження, с. Кочетовка Новосiльського р-ну Орловської обл.,Росiйська Федерацiя, росiянка, неписьменна. Проживала в м. Красний Луч, домогосподарка.
Арештована 14 лютого 1942 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 23 червня 1942 року
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. виправдана. Реабiлiтована у 1991 роцi.
СЕРБУ Трохим Пилипович, 1902 р. народження, м. Кишинiв, Молдова, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, машинiст зал.ст.
Луганськ. Арештований 11 травня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до агентури румунської розвiдки. 22 червня 1938 року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995
роцi.

СЕРБУЛЕНКО Михайло Пилипович, 1888
р. народження, с. Черкаський брід Новоаннівської
сільради Новосвітлівського р-ну, українець, освіта
початкова. Проживав за місцем народження, селянин-одноосібник. Судовою "трiйкою" при Колегії
ДПУ УРСР 2 квітня 1930 року висланий за межі
України. Реабілітований у 1990 році.
СЕРБУЛЕНКО Федiр Дмитрович, 1864 р.
народження, с. Новоганнiвка Краснодонського рну, українець, неписьменний. Проживав у Новоганнiвцi, не працював. Арештований 28 грудня
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 березня 1942 року виправданий Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл., з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.
СЕРБУЛОВ Михайло Панасович, 1916 р.
народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну, молдаванин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 676 стрiлецького полку 15 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 15 стрiлецької дивiзiї
13 травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
СЕРВIТОВСЬКА Марiя Костянтинiвна,
1896 р. народження, м. Алчевськ, полька, освiта початкова. Проживала в Луганську, домогосподарка.
Арештована 18 листопада 1937 року як дружина репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини.
1 грудня 1937 року справу припинено за недоведенiстю протиправних дій. Реабiлiтована у 1993 роцi.
СЕРВIТОВСЬКИЙ Борис Iванович, 1905 р.
народження, м. Алчевськ, поляк, освiта початкова.
Проживав в Алчевську, черговий транспортного цеху з-ду iм. Ворошилова. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 4 сiчня 1938 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
СЕРВIТОВСЬКИЙ Казимир Iванович,
1902 р. народження, м. Алчевськ, поляк, освіта початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник з-ду
iм. Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕРВIТОВСЬКИЙ Роман-Люцiан Iванович, 1890 р. народження, м. Варшава, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
слюсар новопаровозного цеху з-ду iм. Жовтневої
революцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
СЕРГА Iван Iванович, 1878 (1888) р. народження, кол.с. Надьожне Верхньодуванської сiльради Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова.
Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Арештований 17 травня
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 вересня 1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1989 роках.
СЕРГА Iван Порфирiйович, 1891 р. народження, кол.с. Надьожне Верхньодуванської сiльради Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова.
Проживав у с. Полтава Сватiвського р-ну, коваль кпу "Червона Полтава". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
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СЕРГА Юхим Порфирiйович, 1885 (1882) р.
народження, кол.с. Надьожне Верхньодуванської
сiльради Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 9 травня
1932 року висланий на 3 р. за межi України. 7 вересня 1937 року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований в обох
справах у 1989 роцi.
СЕРГЄЄВ Андрiй Агапiйович, 1895 р. народження, с. Щербово Болховського р-ну Орловської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня.
На час арешту член ВКП(б). Проживав у смт Тошкiвка Первомайської мiськради, не працював.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 5 червня 1942 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
СЕРГЄЄВ Антон Дем'янович, 1882 р. народження, смт Новопсков, українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, завiдуючий меблевим вiддiлом райспоживспiлки. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕРГЄЄВ Василь Дмитрович, 1903 р. народження, м. Краснодон, росiянин, освiта середня.
Проживав у смт Новоайдар, не працював. Арештований 5 лютого 1943 року за звинуваченням у зрадницьких дiях. 11 серпня 1943 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до
суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
СЕРГЄЄВ Євгенiй Iванович, 1904 р. народження, м. Ярославль, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Луганську, бухгалтер з-ду "Гiрничий iнструмент". Арештований
15 березня 1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 серпня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СЕРГЄЄВ Костянтин Iванович, 1900 р. народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у Єпiфанiвцi, бухгалтер зернорадгоспу "Шахтар". Репресований двiчi.
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 лютого 1932 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 березня 1944 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1992 роках.
СЕРГЄЄВ Кузьма Якович, 1889 р. народження, с. Серафимовка Усть-Медведицького р-ну
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве
Краснолуцької мiськради, робiтник шахти № 7-8.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕРГЄЄВ Микола Олександрович, 1907 р.
народження, м. Мiчурiнськ Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Стахановi, завуч школи. Арештований 18
квiтня 1942 року за звинуваченням у приналежностi
до контрреволюцiйної органiзацiї. 12 червня 1942
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.

СЕРГЄЄВ Михайло Варламович, 1925
(1926) р. народження, м. Прокоп'євськ Новосибiрської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Лисичанську, не працював. Арештований 5 квiтня 1942 року за звинуваченням у приналежностi до агентури нiмецької розвiдки. 15 серпня 1942 року справу припинено за
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1942 роцi.
СЕРГЄЄВ Михайло Кирилович, 1920 р. народження, м. Лисичанськ, росiянин, освiта н/середня. Проживав у Лисичанську, учень НСШ № 6.
Арештований 31 березня 1937 року за звинуваченням у приналежностi до антирадянської органiзацiї
"Спiлка визволення України". 20 жовтня 1938 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕРГIЄВСЬКИЙ Вiталiй Кузьмич, 1901 р.
народження, м. Мена Конотопського р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта вища. Проживав у м.
Красний Луч, завiдуючий монтажним вiддiленням
вiддiлу капiтального будiвництва з-ду iм. Петровського. Колегiєю ОДПУ 18 березня 1931 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕРГIЄНКО Антон Дем'янович, 1919 р. народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 24 прикордонного полку НКВС. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Харкiвської обл. 7 вересня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1991 роцi.
СЕРГIЄНКО Антон Захарович, 1903 р. народження, смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Антрацитi, вантажник хлiбозаводу. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 29 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
СЕРГIЄНКО Василь Iванович, 1907 р. народження, с. Титарiвка Старобiльського р-ну, росiянин, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 12 дезiнфекцiйної роти 18 армiї. Вiйськовим
трибуналом 18 армiї 19 травня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993
роцi.
СЕРГIЄНКО Василь Михайлович, 1878 р.
народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Танюшiвка Новопсковського р-ну, селянин-одноосiбник.
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ
УРСР від 2 квiтня 1930 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕРГIЄНКО Василь Прокопович, 1920 р.
народження, м. Краснодон, росiянин, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 329 окремого
артдивiзiону. Вiйськовим трибуналом гарнiзону м.
Iваново, Росiйська Федерацiя, 15 липня 1943 року
засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СЕРГIЄНКО Володимир Миколайович,
1913 р. народження, с. Великоцьк Мiловського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Великоцьку, коваль радгоспу № 61. Старобiльським
окружним судом 20-21 листопада 1934 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
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СЕРГIЄНКО Григорiй Петрович, 1880 р.
народження, с. Новомикiльське Мiловського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Великоцьк Мiловського р-ну, завгосп к-пу "Жовтень".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 29 серпня 1943 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СЕРГIЄНКО Дмитро Кiндратович, 1911 р.
народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську,
складач поїздiв зал.ст. Алчевськ. Лiнiйним судом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 17 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1968 роцi.
СЕРГIЄНКО Єгор Григорович, 1897 р. народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Сватове, не працював. Вiйськовим трибуналом Саратовського гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 22 квiтня
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
СЕРГIЄНКО Iван Андрiйович, 1881 р. народження, с. Лозовiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Лозовівцi, колгоспник к-пу "Нове життя". Луганським обласним
судом 18 вересня 1947 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СЕРГIЄНКО Iван Васильович, 1897 р. народження, с. Танюшiвка Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Танюшiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР від 2 квiтня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СЕРГIЄНКО Iван Васильович, 1907 р. народження, смт Бiле Лутугинського р-ну, українець,
освiта середня. Проживав у смт Юр’ївка Лутугинського р-ну, рахiвник житлового вiддiлу шахти
"Бiлянка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
СЕРГIЄНКО Iван Петрович, 1924 р. народження, с. Кейбалiвка Пирятинського р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Артемiвську Перевальського р-ну, крiпильник
шахти № 10 ім. Артема. Луганським обласним судом 21 травня 1948 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СЕРГIЄНКО Конон Логвинович, 1893 р. народження, с-ще Курган Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у Кургані, голова к-пу iм. Давиденка. Арештований 13 сiчня 1933 року за звинуваченням у саботажi хлiбозаготiвель. 13 квiтня 1933
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
СЕРГIЄНКО Костянтин Єгорович, 1911 р.
народження, с. Криничне Дворiчанського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську Перевальського р-ну, слюсар
шахти № 10 ім. Артема. Арештований 3 травня
1942 року за звинуваченням у шпигунствi. У зв'язку
з воєнним станом етапований углиб країни, де
пiзнiше не виявлений. Реабiлiтований у 1948 роцi.
СЕРГIЄНКО Лазар Кузьмич, 1884 р. народження, с. Покровське Троїцького р-ну, росiянин,

освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у Покровському, секретар райземвiддiлу.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 26
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1965 роцi.
СЕРГIЄНКО Макар Васильович, 1900 р.
народження, с. Танюшiвка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Танюшiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 2 квiтня
1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕРГIЄНКО Марiя Якiвна, 1922 р. народження, с. Станишiвка Таращанського р-ну Київської обл., українка, освiта середня. Проживала в м.
Антрацитi, дiльничний iнспектор райфiнвiддiлу.
Арештована 26 квiтня 1943 року за звинуваченням
у пособництвi нiмецьким окупантам. 12 травня
1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у
1994 роцi.
СЕРГIЄНКО Микола Михайлович, 1895 р.
народження, с. Новомикiльське Мiловського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Ярське
Мiловського р-ну, колгоспник к-пу iм. Постишева.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СЕРГIЄНКО Михайло Тихонович, 1890 р.
народження, с. Александровка Россошанського рну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
буфетник ресторану № 1. Арештований 22 травня
1936 року за звинуваченням в антирадянських дiях.
8 грудня 1936 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕРГIЄНКО Мусiй Iванович, 1917 р. народження, с. Титарiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 34 полку. Вiйськовим трибуналом 29 запасної
стрiлецької бригади 31 травня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1967 роцi.
СЕРГIЄНКО Назар Федорович, 1882 (1881)
р. народження, с. Титарiвка Старобiльського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у Титарiвцi,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 16 березня 1930 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1993
роцi.
СЕРГIЄНКО Наум Платонович, 1882 р. народження, с. Титарiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Новоселiвка
Старобiльського р-ну, пастух. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 28 жовтня 1943
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СЕРГIЄНКО Олександр Михайлович, 1903
р. народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, вагонник шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 22 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СЕРГIЄНКО Олексiй Iванович, 1926 р. народження, с. Титарiвка Старобiльського р-ну, украї-
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нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий. 18 лютого 1950 року Вiйськовим трибуналом
вiйськової частини 12662 засуджений до 25 р. позбавлення волi. 8 червня 1955 року Верховним судом СРСР міру покарання знижено до 6 рокiв. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СЕРГIЄНКО Павло Варфоломiйович, 1901
р. народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав на кол.х.
Лозовий, Бiловодський р-н, селянин-одноосiбник.
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ
УРСР від 11 лютого 1932 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕРГIЄНКО Павло Дмитрович, 1882 р. народження, с. Титарiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Титарiвцi, без
певних занять. Арештований 7 лютого 1943 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 квiтня
1943 року справу припинено за смертю підслідного.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕРГIЄНКО Павло Петрович, 1901 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 з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1997 роцi.
СЕРГIЄНКО Панас Григорович, 1900 р. народження, с. Царiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Царiвцi, тваринник к-пу "Червоний партизан". Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 жовтня 1943 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
СЕРГIЄНКО Петро Юхимович, 1913 р. народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, українець. Проживав у м. Краснодонi, художник клубу
шахти № 3. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ
УРСР 23 березня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕРГIЄНКО Полiна Сергiївна, 1906 р. народження, с. Архангельське Архангельського р-ну
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка,
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, домогосподарка. Арештована 11 листопада 1937 року як
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi
Батькiвщини. Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 1994 роцi.
СЕРГIЄНКО Семен Григорович, 1915 р. народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Лозове Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу "Сталiнська
Конституцiя". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 2 жовтня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕРГIЄНКО Сергiй Миколайович, 1915 р.
народження, с. Титарiвка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий роти техзабезпечення 204 танкового полку.
Вiйськовим трибуналом 10 механiзованої дивiзiї 20
червня 1946 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СЕРГIЄНКО Тимофiй Пилипович, 1906 р.
народження, с. Мала Макєєвка Тарасовського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, майс-

тер новопаровозного цеху. Репресований двiчi.
Арештований 11 квiтня 1933 року за звинуваченням у здiйсненнi теракту. 28 травня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований відповідно у 1995 і 1960 роках.
СЕРГIЄНКО Федiр Єгорович, 1917 р. народження, с. Миколаївка Слов'янського р-ну Донецької обл., українець, освiта середня. Проживав у м.
Краснодонi, крiпильник шахти № 22. Постановою
Особливої наради при НКВС СРСР від 4 березня
1950 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СЕРГIЄНКО Федiр Iванович, 1903 р. народження, ст-ця Ленiнградська Павловського р-ну
Краснодарського краю, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м. Ровеньки, начальник дiльницi шахти № 2-3. Арештований 21 квiтня
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 19 липня 1943 року справу припинено за
недоведенiстю, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕРГIЄНКО Федiр Семенович, 1886 р. народження, с. Широке Дзержинського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Новодар'ївка Ровенькiвської мiськради,
коваль зал.ст. Дар'ївка. Арештований 26 травня
1943 року за звинуваченням у зрадницькiй дiяльностi. 22 серпня 1943 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕРГIЄНКОВА Тетяна Фролівна, 1905 р.
народження, м. Луганськ, українка, освiта початкова. Проживала в м. Стахановi, не працювала.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 8 березня 1942 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СЕРДЕЧНИЙ Михайло Романович, 1898 р.
народження, с. Чмирiвка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Старобiльську, бухгалтер транспортного вiддiлу райспоживспiлки. Судовою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СЕРДЕЧНИЙ Якiв Петрович, 1921 р. народження, с. Петрово-Солониха Варварiвського р-ну
Миколаївської обл., українець, освiта н/середня.
Вiйськовослужбовець, сержант, шофер 266 стрiлецької дивiзiї. 29 липня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової
частини 1080 засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
СЕРДИНОВ Герасим Юхимович, 1882 р.
народження, с. Єланське Подтьолковського р-ну
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч,
вантажник тресту "Доненерго". Особливою нарадою при НКВС СРСР 23 липня 1940 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СЕРДИНОВ Iван Степанович, 1880 р. народження, х. Дев’яткін, Серафимовицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, охоронник
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міськхарчоторгу. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 9 лютого 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
СЕРДИНОВ Никифор Степанович, 1888 р.
народження, х. Дев'яткiн, Серафимовицький р-н
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
пожежник залiзничного технiкуму. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СЕРДИНОВ Сергiй Iванович, 1907 р. народження, х. Затонський, Усть-Медведицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник трубного цеху з-ду iм. Якубовського. Арештований 16 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.
СЕРДОВ Дмитро Дмитрович, 1889 р. народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, завiдуючий магазином плодоовочторгу. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
23 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СЕРДЮК Арсентiй Наумович, 1893 р. народження, кол.х. Колесникiвка, Сватiвський р-н, українець, освiта середня. Проживав у с. Свердловка
Сватiвського р-ну, шкiльний учитель. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Страчений 26 вересня
1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
СЕРДЮК Василь Данилович, 1871 р. народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Чабанiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегії ДПУ УРСР від 9 сiчня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕРДЮК Василь Микитович, 1916 р. народження, смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
смт Комсомольський Свердловської мiськради, електрослюсар шахти "Центросоюз". "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Страчений 29 вересня
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕРДЮК Iван Павлович, 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.
СЕРДЮК Iсаак Максимович, 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.
СЕРДЮК Йосип Дмитрович, 1902 р. народження, с. Пойдунiвка Куп’янського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.
Софiївка Сватiвського р-ну, робiтник паровозного

депо зал.ст. Попасна. Арештований 23 березня 1943
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким
окупантам. 10 липня 1943 року справу припинено
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕРДЮК Клим Васильович, 1900 р. народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, кочегар з-ду "Склобуд". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
СЕРДЮК Максим Пантелiйович, 1871 р.
народження, с. Новопавлiвка Оріхівського р-ну Запорiзької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, шорник шахти № 17-17-бiс.
Вiйськовим трибуналом 2 армiї 3 травня 1943 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕРДЮК Микола Андрiйович, 1924 р. народження, с. Самiйлiвка Близнюківського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта н/середня. Проживав у смт Комишуваха Попаснянського р-ну, не
працював. Вiйськовим трибуналом 66 армiї 13 лютого 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СЕРДЮК Микола Васильович, 1908 р. народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Чабанiвцi,
селянин-одноосiбник. Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР від 9 сiчня 1931 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕРДЮК Наталiя Денисiвна, 1870 р. народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, українка, неписьменна. Проживала у Чабанiвцi, селянка-одноосiбниця. Постановою Особливої наради при
Колегії ДПУ УРСР від 9 сiчня 1931 року вислана за
межi України. Реабiлiтована у 1989 роцi.
СЕРДЮК Павло Митрофанович, 1911 р. народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 227 конвойного полку військ НКВС. Арештований 24 лютого 1935 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 22 березня 1935 року виправданий Вiйськовим трибуналом прикордонної i
внутрiшньої охорони УРСР по Київськiй обл. Реабiлiтований у 1935 роцi.
СЕРДЮК Степан Корнiйович, 1913 р. народження, кол.с. Новопавлiвка Бунчукiвської сiльради Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець. Вiйськовим трибуналом Пiвденно-Уральського вiйськового округу, Російська Федерація, 26 листопада 1943 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993
роцi.
СЕРДЮК Степан Сильвестрович, 1906 р.
народження, с. Лозувата Теплицького р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Краснодонi, вибiйник шахти № 1-бiс. Арештований 26 сiчня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 лютого 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕРДЮК Тетяна Михайлiвна, 1910 р. народження, м. Сватове, українка, освiта початкова.
Проживала в Сватовому, не працювала. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС 6 армiї 18 липня 1942 ро-
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ку засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СЕРДЮК Федiр Гнатович, 1907 р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, командир вiддiлення 723 стрiлецького полку 395
стрiлецької дивiзiї. Арештований 22 травня 1942
року за звинуваченням у причетностi до агентури
розвiдорганiв Нiмеччини. 13 квiтня 1943 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕРДЮК Федiр Григорович, 1906 р. народження, кол.с. Попасне Рудiвської сiльради Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
за мiсцем народження, конюх радгоспу № 10. Арештований 16 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.
СЕРДЮК Якiв Олександрович, 1899 р. народження, с. Свердловка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Свердловцi, селянин-одноосiбник. Старобiльським окружним судом 10 травня 1938 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1971 роцi.
СЕРДЮКОВ Василь Васильович, 1917 р.
народження, смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, санiтар 304 медсанбату. Вiйськовим
трибуналом 280 стрiлецької дивiзiї 15 вересня 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СЕРДЮКОВ Василь Олексiйович, 1880 р.
народження, м. Рубiжне, українець, освiта початкова. Проживав у Рубiжному, вибiйник шахти "Комсомолка". Арештований 20 серпня 1932 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї.11 листопада 1932 року з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1997 роцi.
СЕРДЮКОВ Дмитро Кирсанович, 1908 р.
народження, смт Павлiвка Свердловської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Павлiвцi, крiпильник шахти № 3 iм. Володарського.
Особливою нарадою при МДБ СРСР 4 вересня 1948
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СЕРДЮКОВ Iван Данилович, 1910 р. народження, м. Ровеньки, українець, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 689 полку. Вiйськовим трибуналом 411 стрiлецької дивiзiї 6 жовтня
1941 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СЕРДЮКОВ Iван Сергiйович, 1885 р. народження, смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiвського
р-ну, українець, освiта н/середня. Проживав у Нижньому Нагольчику, пенсiонер. Вiйськовим трибуналом 395 стрiлецької дивiзiї 12 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 31 грудня
1941 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СЕРДЮКОВ Лаврентiй Кирсанович, 1915
р. народження, смт Павлiвка Свердловської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Павлiвцi, гiрничий майстер шахти № 3 iм. Володарського. Особливою нарадою при МДБ СРСР 4 вересня 1948 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.
13 червня 1955 року Центральною комісією по пе-

регляду справ осіб, засуджених за контрреволюційні злочини, міру покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СЕРДЮКОВ Петро Григорович, 1916 р. народження, смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 41 полку 237 стрiлецької дивiзiї.
Арештований 21 листопада 1941 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 17 грудня 1941 року
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕРДЮКОВА Анастасiя Дмитрiвна, 1889
р. народження, смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiвського р-ну, українка, неписьменна. Проживала в м.
Антрацитi, не працювала. Постановою Особливої
наради при НКВС СРСР від 28 лютого 1945 року
висланий за межi України як члена сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СЕРДЮКОВА Євдокiя Василiвна, 1910 р.
народження, с. Арбузовка Алексєєво-Лозовського
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, робiтниця вiддiлу робiтничого постачання з-ду iм. Пархоменка. Постановою Особливої наради при
НКВС СРСР вiд 1 липня 1945 року вислана за межi
України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СЕРДЮКОВА (БАБИЧЕВА) Марія Федотівна, 1916 р. народження, с. Стрільцівка Міловського р-ну, українка, освіта початкова. Проживала за
місцем народження, санінструктор 3 батальйону
388 стрілецького полку 172 стрілецької дивізії.
Арештована 21 червня 1943 року за звинуваченням
у зраді Батьківщини. 11 серпня 1943 року справу
припинено за недоведеністю звинувачення, з-під
варти звільнена. Реабілітована у 1994 році.
СЕРДЮЧЕНКО Василь Петрович, 1902 р.
народження, с-ще Миколаївка Попаснянського рну, 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.
СЕРДЮЧЕНКО Iван Iванович, 1910 р. народження, с. Мiллерово Матвєєво-Курганського рну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, тесляр мiськкомунгоспу. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 7-8 березня 1933 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СЕРДЮЧЕНКО Iван Йосипович, 1888 р.
народження, с. Мiллерово Матвєєво-Курганського
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч,
конюх Краснолуцького холодильника. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 7-8 березня 1933
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕРДЮЧЕНКО Олексiй Романович, 1899
р. народження, с. Мiллерово Матвєєво-Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрациті,
робiтник шахти № 28-29. "Трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
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СЕРДЮЧЕНКО Роман Федорович, 1879 р.
народження, с. Мiллерово Матвєєво-Курганського
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi,
робiтник шахти № 28-29. Судовою "трiйкою" при
Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.
СЕРДЮЧЕНКО Федiр Семенович, 1915 р.
народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий телефонного взводу зв'язку. Вiйськовим
трибуналом Пiвнiчно-Кавказького військового
округу 1 липня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 25 серпня 1942 року мiру покарання
знижено до 8 р. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СЕРЕБРЯК Андрiй Iллiч, 1884 р. народження, с. Адрiанопiль Перевальського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав в Адрiанополi, не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.
СЕРЕБРЯК Микола Iллiч, 1878 р. народження, с. Адрiанопiль Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в Адрiанополi, не
працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕРЕБРЯК (СЕРЕБРЯКОВ) Михайло Федотович, 1884 р. народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, українець, освiта початкова.
Проживав у смт Тошкiвка Первомайської мiськради, робітник шахти "Тошківка". Репресований
двiчi. Артемiвським окружним судом 10-17 сiчня
1929 року засуджений до 6 р. позбавлення волi.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1998 i 1989 роках.
СЕРЕБРЯКОВ Iван Миколайович, 1905 р.
народження, с. Адрiанопiль Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав в Алчевську, грязеочисник з-ду
iм. Ворошилова. Арештований 29 квiтня 1933 року
за звинуваченням у контрреволюцiйнiй агiтацiї.
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 17 сiчня 1934 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.
СЕРЕБРЯНСЬКИЙ Антон Максимович,
1882 р. народження, с. Бунчуківка Білокуракинського р-ну. Проживав за місцем народження, селянин-одноосібник. 1 квітня 1930 року заведена справа за звинуваченням в антирадянській агітації. 22
квітня 1930 року справу припинено до розшуку обвинувачуваного. Іншого рішення у справі немає.
Реабілітований у 1994 році.
СЕРЕБРЯНСЬКИЙ Ілля Іванович, 1890 р.
народження, с. Бунчуківка, Білокуракинського рну, українець, освіта початкова. Проживав у м. Зоринську Перевальського р-ну, сторож електропідстанції шахти "Никанор". "Трiйкою" УНКВС по
Луганській обл.. 21 вересня 1938 року засуджений
до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
СЕРЕБРЯНСЬКИЙ Карпо Максимович,
1895 р. народження, с. Бунчуківка Білокуракинського р-ну. Проживав за місцем народження, селянин-одноосібник. 1 квітня 1930 року заведена справа за звинуваченням в антирадянській агітації. 22

квітня 1930 року праву припинено до розшуку обвинувачуваного. Іншого рішення у справі немає.
Реабілітований у 1994 році.
СЕРЕБРЯНСЬКИЙ Максим Тихонович,
1875 р. народження, с. Рудове Бiлокуракинського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Рудовому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої
наради при Колегiї ДПУ УРСР від 7 грудня 1931
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СЕРЕБРЯНСЬКИЙ Микола Антонович,
1910 р. народження, с. Бунчуківка Білокуракинського р-ну. Проживав за місцем народження, селянин-одноосібник. 1 квітня 1930 року заведена справа за звинуваченням в антирадянській агітації. 22
квітня 1930 року справу припинено до розшуку обвинувачуваного. Іншого рішення у справі немає.
Реабілітований у 1994 році.
СЕРЕБРЯНСЬКИЙ Михайло Григорович,
1881 р. народження, м. Батайськ Ростовської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у с. Адрiанопiль Перевальського р-ну,
служитель релiгiйного культу. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 13 квiтня
1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕРЕБРЯНСЬКИЙ Михайло Степанович,
1913 р. народження, с. Бунчукiвка Бiлокуракинського 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.
СЕРЕБРЯНСЬКИЙ Петро Харитонович,
1890 р. народження, с. Павлiвка Бiлокуракинського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Краснодон, вантажник шахти 1-бiс. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СЕРЕБРЯНСЬКИЙ Сергiй Андрiйович,
1894 р. народження, Старобiльський р-н, українець,
освiта початкова. Проживав у смт Сiмейкине Краснодонського р-ну, швець шахти № 99. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 23 серпня 1944 року засуджений до 6 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1962 роцi.
СЕРЕБРЯНСЬКИЙ Стефан Максимович,
1881 р. народження, кол.х. Горобинщине, Бiлокуракинський р-н, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник.
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 12
квiтня 1930 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕРЕБРЯНСЬКИЙ Тимофiй Iванович,
1899 р. народження, с. Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
м. Зоринську Перевальського р-ну, складач поїздiв
шахти "Никанор". Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 6 серпня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
СЕРЕБРЯНСЬКИЙ Якiв Тимофiйович,
1900 р. народження, с. Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
м. Зоринську Перевальського р-ну, вантажник шахти "Никанор". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
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обл. 29 листопада 1937 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. 27 грудня 1939 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1939 роцi.
СЕРЕДА Дмитро Федорович, 1888 р. народження, с. Андрiївка Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав в Андрiївцi, селянин-одноосiбник. Постановою Сватівського РВ ДПУ від
25 липня 1931 року висланий за межі України. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕРЕДА Єгор Семенович, 1894 р. народження, смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Бiлогорiвцi, рахiвник радгоспу "Гiрник". Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 16 квiтня 1933 року
засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕРЕДА Iван Микитович, 1923 р. народження, с. Водоток Краснодонського р-ну, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 7 роти 211 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 22 стрiлецької дивiзiї 11 серпня 1942 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СЕРЕДА Iван Тихонович, 1892 р. народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Пiонерське
Станично-Луганського р-ну, начальник поштового
вiддiлення. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 5 лютого 1942 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СЕРЕДА Леонтiй Степанович, 1905 р. народження, с. Топильна Ольшанського р-ну Київської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Старобiльську, бухгалтер контори "Держсортфонду". Арештований 1 лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 28 березня 1943 року Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Українського округу виправданий, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.
СЕРЕДА Петро Данилович, 1911 р. народження, с. Перервинцi Драбiвського р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Стахановi, робiтник шахти iм. Iллiча. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1967 роцi.
СЕРЕДА Федiр Терентiйович, 1885 р. народження, с. Бiлогорiвка Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, котельник шахти iм. Мельникова. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СЕРЕДА Федот Гарасимович, 1898 р. народження, с. Бiлогорiвка Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Березiвське
Попаснянського р-ну, робiтник радгоспу "Гiрник".
Постановою Судової "трiйки" при Колегії ДПУ
УРСР від 11 сiчня 1933 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕРЕДА Якiв Васильович, 1897 р. народження, смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, крiпильник шахти iм. Крупської.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-

но 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960
роцi.
СЕРЕДЕНКО Василь Андрiйович, 1893 р.
народження, с. Городище Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Городищi, колгоспник к-пу iм. Шевченка. Спецiальною комiсiєю
Донецького обласного суду 11 серпня 1937 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
СЕРЕДЕНКО Кузьма Якимович, 1900 р. народження, с. Григорiвка Попаснянського р-ну (нинi
Артемiвського р-ну Донецької обл.), українець, освiта початкова. Проживав у смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, десятник Секменiвського крейдяного кар'єру. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.
СЕРЕДЕНКО Хома Єгорович, 1896 р. народження, с. Леонтiївка Суджанського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя,. Проживав у м. Алчевську, директор магазину торгсину. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 серпня 1935 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991
роцi.
СЕРЕДИНОВ Давид Овсiйович, 1897 р. народження, х. Тюковной, Серафимовицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник Артемiвського райхарчоторгу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 13
грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.
СЕРЕДIНСЬКИЙ Мартин Петрович, 1908
р. народження, м. Житомир, поляк, освiта початкова. Член ВКП(б) у 1928-1938 рр. Проживав у м. Луганську, уповноважений по заготiвлi "Райтрансторгхарчу". Особливою нарадою при НКВС СРСР 28
вересня 1938 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 1943 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Пiдстави не вказано. Реабiлiтований у
1943 роцi.
СЕРЕНКО (СIРЕНКО) Онисим Вiкторович, 1888 р. народження, с. Микiльське Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Микiльському, колгоспник к-пу "Паркомуна".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕРЕЦЬКИЙ Семен Федорович, 1889 р. народження, м. Полтава, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Брянка, маляр шахти "Брянка".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 жовтня
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СЕРЖАНОВ Iван Маркович, 1878 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Городищі, пастух к-пу iм. Кiрова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 серпня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕРЖАНОВ Петро Андрiйович, 1916 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний
Луч, муляр шахти № 16 "Известия". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 28 сiчня 1938 року засу-
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джений до 10 р. позбавлення волi. 19 лютого 1940
року УНКВС по Луганськiй обл. рiшення "трiйки"
скасовано, справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1940 роцi.
СЕРПИКОВ Карпо Прокопович, 1895 р. народження, Костюковицький р-н Могильовської
обл., Бiлорусь, росiянин, освiта середня. Проживав
у м. Ровеньки, головний iнженер шахти № 7. Арештований 7 серпня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 11 жовтня 1943
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЕРПIНСЬКИЙ Едуард Вiльгельмович,
1895 р. народження, м. Лодзь, Польща, нiмець. На
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Кiровську,
десятник шахти "Голубiвка". "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЕРПУХОВ Олександр Пилипович, 1929 р.
народження, с. Вiльхiвка Чистякiвського р-ну Донецької обл., українець, освiта н/середня. Проживав у
м. Луганську, вахтер швейної фабрики. Луганським
обласним судом 11 квiтня 1957 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
СЕРЬОГIН Iван Єрмолайович, 1886 р. народження, с. Подчерне Мценського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, бухгалтер
мiськвно. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 4 квiтня 1943 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СЄВЕРОВ Василь Iванович, 1890 р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, бухгалтер 10-ї буддiльницi залiзничної магiстралi Москва-Донбас.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
СЄВЕРОВ Михайло Петрович, 1905 р. народження, с. Бєльци Веневського р-ну Тульської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, слюсар новосталеливарного цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 30 липня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до шпигунсько-диверсiйної органiзацiї. 9
сiчня 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЄДАШЕВ Єлизар Софронович, 1863 р. народження, кол.с-ще Олександрiвськ-Грушевськ Ровенькiвської мiськради, росiянин, освiта початкова.
Проживав у с. Оленiвка Перевальського р-ну, селянин-одноосiбник. Донецькою ГубЧК 22 липня 1920
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1991 роцi.
СЄДИХ Василь Васильович, 1915 р. народження, м. Луганськ, росiянин, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 29 окремого караульного взводу 33 речового складу. Вiйськовим трибуналом окремої Червонопрапорної Далекосхiдної
армiї 25 липня 1937 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СЄДИХ Григорiй Iванович, 1929 р. народження, с. Макеєво Рильського р-ну Курської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.

Без певного мiсця проживання i роботи. Арештований 27 вересня 1943 року за звинуваченням у приналежностi до агентури нiмецької розвiдки. 21 березня 1945 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СЄДИХ Iван Iларiонович, 1901 р. народження, с. Тазово Золотухінського р-ну Курської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Лутугине, рахiвник з-ду iм. Чубаря.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1961
роцi.
СЄДОВ Гордiй Зiновiйович, 1884 р. народження, м. Петровське Краснолуцької мiськради,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Петровському, колгоспник к-пу "Твердиня Сталiна". Арештований 17 вересня 1937 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 30 сiчня 1939 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЄДОВ Данило Андрiйович, 1912 р. народження, с. Радутино Трубчевського р-ну Брянської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Зоринську Перевальського рну, бурильник по вугiллю шахти "Никанор". Луганським обласним судом 8 сiчня 1948 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1966 роцi.
СЄДОВ Лаврентiй Миколайович, 1898 р.
народження, м. Брянка, росiянин, освiта початкова.
Член ВКП(б) у 1919-1937 рр. Проживав у Брянцi,
старший нормувальник шахти № 12. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
СЄДОВ Олексiй Дмитрович, 1887 р. народження, х. Старосенюткiн, Волгоградська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин.Проживав у м. Луганську, сторож бази "Донпромторгу". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 11 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЄКАРОВ Федiр Андрiанович, 1891 р. народження, с. Гарюньково Монастирщинського р-ну
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, чорнороб шахти iм. Ворошилова.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СЄМКIН Макар Iванович, 1907 р. народження, м. Шахти Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м.
Лисичанську, помiчник начальника дiльницi шахти
iм. ОДПУ. Арештований 10 серпня 1938 року за
звинуваченням у шкiдництвi i антирадянськiй агiтацiї. 4 грудня 1938 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1938 роцi.
СЄНIН Василь Григорович, 1885 р. народження, с. Осовик Рогнедінського р-ну Брянської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник мартенiвського цеху з-ду iм. Ворошилова. Луганським обласним судом 10 сiчня 1941 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
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СЄНIН Микола Михейович, 1889 р. народження, с. Середичi Болховського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, колгоспник к-пу
"П'ятирiчка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
СЄРИКОВ Iван Федорович, 1912 р. народження, с. Рог Долгорукiвського р-ну Орловської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 706 стрiлецького полку 294 стрiлецької дивiзiї. Арештований 20
листопада 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 грудня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЄРИКОВА Варвара Василiвна, 1901 р. народження, с. Дьогтєво Задонського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Свердловську, робітниця
хлібозаводу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 24 вересня 1941 року засуджена до
розстрiлу. Реабiлiтована у 1992 роцi.
СЄРИХ Iван Давидович, 1923 р. народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-Луганського рну, росiянин, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 49 запасного стрiлецького полку.
Вiйськовим трибуналом 7 запасної стрiлецької бригади 24 березня 1942 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
СЄРОВ Iван Никанорович, 1900 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Великому
Суходолi, колгоспник к-пу iм. Будьонного.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
СЄРОВ Михайло Дмитрович, 1911 р. народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської
мiськради, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 119 гвардiйського артилерiйського полку. Вiйськовим трибуналом 50 гвардiйської
стрiлецької дивiзiї 2 червня 1943 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993
роцi.
СЄРОВ Семен Дем'янович, 1905 р. народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, диспетчер котельно-зварювального цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 24
грудня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СЄРОВ Федiр Архипович, 1886 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Тепле Станично-Луганського р-ну, лiсник Верхньотепловського
лiсництва. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 26 лютого 1933 року висланий
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЖЕНОВ Олександр Огiйович, 1891 р. народження, Харкiвська обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Алчевську, завуч техкурсiв шахти № 10. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.

СЖОДНИЦЬКИЙ Юрiй Юлiанович, 1916
р. народження, м. Луцьк Мінської обл., Бiлорусь,
поляк, освiта н/середня. Проживав у смт Сiмейкине
Краснодонського р-ну, рахiвник зал.ст. Сiмейкине.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 21 лютого
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 1
квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИБIЛЬОВ Олександр Олександрович,
1904 р. народження, х. Єлань, Тарасовський р-н
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, рахiвник хiмзаводу. Арештований 7 грудня 1932 року за
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 5 лютого 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СИБIЛЬОВ Петро Костянтинович, 1885 р.
народження, с. Федоровка Каменського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Краснодонi, бухгалтер
шахти iм. Горького. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СИБIРЦЕВ Єрмак Лук'янович, 1904 р. народження, х. Стара Iванiвка, Ровенський р-н Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, моторист
млинкомбiнату. Арештований 25 лютого 1943 року
за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 26 серпня 1943 року справу припинено за смертю звинувачуваного. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СИВЕЦЬ Володимир Карлович, 1908 р. народження, с. Городок Іллінецького р-ну Вiнницької
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м. Сватове, столяр райкомунгоспу. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 16 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИВИРИН Павло Семенович, 1907 р. народження, с. Новокатеринiвка Лозовського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав
у м. Алчевську, столяр вагоноремонтного пункту
зал.ст. Алчевськ. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 28 листопада 1938 року засуджений до
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИВИРИНОВ Олександр Аристархович,
1900 р. народження, с. Павленкове Новопсковського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у Павленковому, завiдуючий сiльською школою. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР
від 9 лютого 1931 року висланий за межi України
умовно. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СИВОВIЛ Павло Меркурiйович, 1901 р. народження, ст-ця Поповичеська, Краснодарський
край, Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у с. Нова Астрахань Кремiнського
р-ну, робiтник млина. Арештований 7 квiтня 1943
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.23
травня 1944 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СИВОКIНЬ (СИВОКОНЄВ, СИВОКОНЕНКО) Олексiй Iванович, 1902 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 теракту. 19 липня 1931
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року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СИВОКОНЄВ Iван Денисович, 1910 р. народження, с. Каськiвка Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Каськiвцi, бригадир промартiлi кустарiв. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 14 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИВОЛОДСЬКИЙ Огій Леонтiйович, 1867
р. народження, смт Петрiвка Станично-Луганського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Брянка, селянин-одноосiбник. Арештований 4 лютого 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. 27 березня 1930 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.
СИВОПЛЯС Костянтин Тимофiйович, 1902
р. народження, с. Iвановка Таганрозького р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у с. Переможне Лутугинського р-ну, рiльник примiського господарства Луганського лiкеро-горілчаного з-ду. Донецьким обласним судом 27 березня 1936 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СИГАРЕВ Георгiй Тихонович, 1900 р. народження, м. Каменськ Ростовської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, керiвник договiрно-трудової групи
контори "Заготзерно". Арештований 26 лютого
1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 10 липня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СИГАРЕВА Ангеліна Олексіївна, 1922 р.
народження, с. Н.Залегощ Залегощинського р-ну
Орловської обл., Російська Федерація, росіянка,
освіта середня. Проживала на зал.ст. Кипуча, тимчасово не працювала. Арештована 21 вересня 1944
року за звинуваченням у зраді. 9 квітня 1947 року
справу припинено за недоведеністю. Реабілітована
у 1947 році.
СИГАТОВ Iван Федотович, 1903 р. народження, с. Веселогорiвка Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Веселогорiвцi, швець-приватник. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Донецької обл. 5 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 вересня
1941 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СИДАШ Iван Логвинович, 1873 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова.
Проживав у Кремiннiй, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР
вiд 8 сiчня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИДАШОВ Петро Iванович, 1924 р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта
н/середня. Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, табельник зал.ст. Родакове. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 1 липня 1944 року засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1993 роцi.
СИДЕЛЄВ Iван Йосипович, 1900 р. народження, с. Сиделєвка Щигровського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища.
Проживав у м. Луганську, тимчасово не працював.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 лютого

1944 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СИДЕЛЬНИКОВ Василь Федорович, 1910
р. народження, с. Сухий Ольшаник Долгоруковського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, запальник шахти № 3. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Донецької обл. 30 липня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СИДЕЛЬНИКОВ Митрофан Федорович,
1903 р. народження, с. Хорошилово Шаталовського
р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав: Попаснянський рн, крiпильник шахти iм. Балицького. Вiйськовим
трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 16 жовтня 1939 року засуджений до 3 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
СИДЕЛЬНИКОВ Петро Васильович, 1903
р. народження, м. Брянка, росiянин, освiта середня.
Проживав у м. Красний Луч, начальник дiльницi
шахти № 3-4. Арештований 29 квiтня 1936 року за
звинуваченням в контрреволюцiйному саботажi. 15
червня 1936 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СИДЕЛЬНИКОВА Вiра Юхимiвна, 1914 р.
народження, смт Княгинiвка Краснолуцької
мiськради, українка, освiта початкова. Проживала в
м. Мiусинську Краснолуцької мiськради, машинiст
цеху вуглеподавання Штердрес. Луганським обласним судом 30 вересня 1947 року засуджена до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
СИДЕНКО Антон Якимович, 1902 р. народження, Улянiвський р-н Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську,
столяр житлового вiддiлу з-ду iм. Ворошилова.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1964 роцi.
СИДИЛЄВ Петро Якович, 1891 р. народження, х. Крести, Совєтський р-н Курської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Перевальську, робiтник тресту "Ворошиловвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 13 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СИДЛЕР Михайло Васильович, 1894 р. народження, м. Синельникове Днiпропетровської
обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м.
Луганську, комерцiйний директор з-ду iм. Будьонного. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
СИДНЕВЕЦЬ Архип Максимович, 1892 р.
народження, с. Рублiвка Кременчуцького р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, постачальник артiлi iнвалiдiв.
Арештований 26 вересня 1944 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 квiтня 1945 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СИДОРЕНКО-ЛУПАНДIНА Варвара Олексiївна, 1902 р. народження, с. Власівка Кегичівського р-ну Харкiвської обл., українка, освiта початкова. Проживала в с. Мiстки Сватiвського р-ну,
шкiльна вчителька. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 26 березня 1938 року як дружина репресова-
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ного за звинуваченням у зрадi Батькiвщини засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1958 роцi.
СИДОРЕНКО Василь Iванович, 1916 р. народження, с. Новомикiльське Мiловського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 263 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту 10 березня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СИДОРЕНКО Василь Iллiч, 1899 р. народження, м. Куп'янськ Харкiвської обл., українець,
освiта початкова. Проживав у м. Брянка, начальник
вiддiлу постачзбуту коксохiмзаводу. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 17 листопада 1937 року
засуджений до 8 р. позбавлення волi. 27 грудня
1939 року УНКВС Луганської обл. рiшення
"трiйки" скасовано, справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.
СИДОРЕНКО Василь Семенович, 1875
(1877) р. народження, с. Верхньокам'янка Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Верхньокам'янцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР від 5 лютого 1931 року висланий за межi України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 вересня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у
1989 i 1995 роках.
СИДОРЕНКО Григорiй Андрiйович, 1914
р. народження, с. Первомайськ Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 28 липня 1945 року мiрою покарання визнаний строк попереднього ув'язнення з 11 сiчня 1943
року, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1992
роцi.
СИДОРЕНКО Дмитро Васильович, 1884 р.
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Вовчоярiвцi, листоноша. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1958 роцi.
СИДОРЕНКО Дмитро Кузьмич, 1888 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. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИДОРЕНКО Єфросинiя Сергiївна, 1910 р.
народження, с. Осинове Новопсковського р-ну,
українка, освiта початкова. Без певного мiсця проживання i роботи. Судовою колегiєю в кримiнальних справах Луганського обласного суду 13 липня
1954 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
СИДОРЕНКО Iван Архипович, 1893 р. народження, с. Зимовне Большетроїцького р-ну Бєлгородської обл., Росiйська Федерацiя, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Попасна, помiчник
бухгалтера школи ФЗН. Особливою нарадою при
Колегії ДПУ СРСР 25 березня 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993
роцi.
СИДОРЕНКО Iван Власович, 1904 р. народження, с. Новомикiльське Мiловського р-ну, укра-

їнець, освiта початкова. Проживав у Новомикiльському, колгоспник к-пу iм. Кiрова. Арештований 29
червня 1931 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 20 жовтня
1931 року з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1997 роцi.
СИДОРЕНКО Iван Iсайович, 1924 р. народження, смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець,
курсант 61 окремого саперного батальйону.
Вiйськовим трибуналом 22 гвардiйської дивiзiї 2122 березня 1946 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
СИДОРЕНКО Iван Микитович, 1909 р. народження, с. Верхньокам'янка Попаснянського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник радгоспу "Гiрник". Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР від 11
сiчня 1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИДОРЕНКО Iван Петрович, 1896 р. народження, с. Золотарiвка Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Золотарiвцi,
колгоспник к-пу iм. Жовтневої революцiї.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1958 роцi.
СИДОРЕНКО Iван Петрович, 1899 р. народження, с. Юскiвцi Лохвицького р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта вища. Проживав у м. Сватове, iнженер-будiвельник зал.ст. Сватове. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956
роцi.
СИДОРЕНКО Йосип Платонович, 1892 р.
народження, с. Щурове Краснолиманської міськради Донецької обл., українець, освiта початкова.
Проживав у с. Рай-Олександрiвка Попаснянського
р-ну, робiтник зал.ст. Лоскутiвка. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 15 червня
1944 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СИДОРЕНКО Марко Гнатович, 1900 р. народження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Миколаївцi, крiпильник шахти "Головинівка". Вiйськовим
трибуналом вiйськ МДБ Луганської обл. 18 травня
1948 року засуджений до 25 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1955 роцi.
СИДОРЕНКО Микита Митрофанович,
1874 (1876) р. народження, с. Верхньокам'янка Попаснянського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у м. Лисичанську, робiтник радгоспу
"Гiрник". Репресований двiчi. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 28 сiчня 1933
року висланий на 3 р. за межi України. 9 жовтня
1937 року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1989 i 1995 роках.
СИДОРЕНКО Микола Мусiйович, 1899 р.
народження, с. Золотарiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Золотарiвцi, конюх к-пу "Жовтнева революцiя".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1958 роцi.
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СИДОРЕНКО Митрофан Iванович, 1897 р.
народження, с. Новомикiльське Мiловського р-ну.
Проживав у кол.с. Березове Стрiльцiвської сiльради
Мiловського р-ну, колгоспник к-пу iм. Постишева.
Донецьким обласним судом 25 листопада 1937 року
засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СИДОРЕНКО Михайло Гнатович, 1888 р.
народження, с. Золотарiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Золотарiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 18 сiчня 1931
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СИДОРЕНКО Михайло Сильвестрович,
1904 р. народження, с. Красна Свобода Гордєєвського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi,
крiпильник шахти iм. Сталiна. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 31 жовтня 1941 року засуджений до 5
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СИДОРЕНКО Надiя Iванiвна, 1916 р. народження, с. Греково Мiллеровського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українка, неписьменна. Проживала в м. Стахановi, робiтниця шахти №
4. 12 вересня 1937 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд як у дружини репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 22 жовтня 1937 року
справу направлено на додаткове розслiдування.
Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 1994 роцi.
СИДОРЕНКО Панас Аврамович, 1908 р.
народження, Кремiнський р-н, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 99 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 59 стрiлецької дивiзiї 30 грудня 1943 року засуджений до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СИДОРЕНКО Петро Iванович, 1913 р. народження, с-ще Червоноармiйське Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 6 роти 238 конвойного полку
вiйськ НКВС. Вiйськовим трибуналом Приволзького округу, Росiйська Федерацiя, 13 лютого 1938 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СИДОРЕНКО Пилип Степанович, 1887 р.
народження, с. Золотарiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Золотарiвцi, колгоспник к-пу "Жовтнева революцiя".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1990 роцi.
СИДОРЕНКО Пимiн Степанович, 1877 р.
народження, с. Яблучне Охтирського р-ну Сумської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
Родакове, чорнороб зал.ст. Родакове. Постановою
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 березня 1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИДОРЕНКО Роман Федорович, 1897 р. народження, с. Чернове Шалигинського р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. На час
арешту член ВКП(б). Проживав у с. Євсуг Бiловодського р-ну, старший бухгалтер Євсузької МТС.
Донецьким обласним судом 26 липня 1938 року засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1963 роцi.

СИДОРЕНКО Семен Семенович, 1904 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.
СИДОРЕНКО Тихiн Гаврилович, 1910 р.
народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна,
електрозварник вагоноремонтного з-ду. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 3 сiчня
1944 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СИДОРЕНКО Тихiн Мiлентiйович, 1914 р.
народження, с. Серебрянка Попаснянського р-ну
(нинi Артемiвського р-ну Донецької обл.), українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, прикордонник 5-го Ребольського прикордонного загону, Карело-Фiнська АРСР, Російська Федерація.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 червня
1942 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
СИДОРЕНКО Трохим Гаврилович, 1897 р.
народження, с. Червона Слобода Черкаського р-ну
Київської обл., українець, освiта вища. Проживав у
м. Алчевську, завiдуючий будiвельною групою
вiддiлу капiтального будiвництва з-ду iм. Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1956 роцi.
СИДОРЕНКО Федiр Васильович, 1885 р.
народження, с. Оборотнiвка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Оборотнiвцi,
слюсар-бригадир
Нижньодуванської
МТС. Арештований 5 липня 1934 року за звинуваченням у шкiдництвi. 2 листопада 1934 року справу
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
СИДОРЕНКО Федот Михайлович, 1886 р.
народження, с. Золотарiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Золотарiвцi, колгоспник. Вiйськовим трибуналом Казанського гарнiзону Московського вiйськового округу
30 вересня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СИДОРЕНКО Юхим Васильович, 1902 р.
народження, с. Солідарне Білокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, монтер зв'язку зал.ст.
Стаханов. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИДОРIН Iван Йосипович, 1909 р. народження, х. Ільмень-Суворовський, Октябрський р-н
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве
Краснолуцької мiськради, возiй кiнного двору шахти № 13. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СИДОРОВ Володимир Борисович, 1912 р.
народження, м. Новочеркаськ Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 33 артилерiйського
полку 14 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуна-
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лом 5 танкової армiї 22 листопада 1942 року засуджений до розстрiлу заочно. 26 сiчня 1943 року
Військовою колегією Верховного суду СРСР справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1943 роцi.
СИДОРОВ Григорiй Денисович, 1907 р. народження, с. Молодове Шабликінського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у казармi 155 кiлометра
зал.ст. Луганськ, колiйний обхiдник. Вiйськовим
трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 19 лютого 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
СИДОРОВ Iван Iванович, вiн же СВІДЕРСЬКИЙ Ян Янович, 1899 р. народження, Польща,
поляк, освiта н/середня. Проживав у м. Луганську,
техкерiвник артiлi "Промпобут". Особливою
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СИДОРОВ Iван Кiндратович, 1894 р. народження, с. Сиротине Троїцького р-ну, українець,
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.
СИДОРОВ Макар Семенович, 1870 р. народження, с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського рну, росiянин, неписьменний. Проживав в Айдар-Миколаївцi, без певних занять. Арештований 3 жовтня 1934 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. 10 листопада 1934 року справу припинено
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.
СИДОРОВ Микита Дем'янович, 1907 р. народження, с. Сиротине Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, курсант
окремої учбової роти 514 стрiлецького полку 172
стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 172
стрiлецької дивiзiї 5 вересня 1943 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1968
роцi.
СИДОРОВ Никифор Олексiйович, 1898
(1895) р. народження, Малоархангельський р-н
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стаханові, кравець-приватник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИДОРОВА Ганна Андрiївна, 1901 р. народження, Харкiвська обл., українка, освiта початкова. Проживала в с-щi Калинiвка Ровенькiвської
мiськради, колгоспниця к-пу "Пролетар". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 6
серпня 1945 року. засуджена до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СИДОРОВА Ольга Єгорiвна, 1922 р. народження, м. Брянка, українка, освiта початкова. Проживала в м. Брянка, домогосподарка. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 20 жовтня 1945 року засуджена до 5 р. позбавлення волi як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини.
Реабiлiтована у 1948 роцi.

СИДОРСЬКИЙ Станiслав Йосипович, 1882
р. народження, Баранiвський р-н Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Шапарiвка
Бiлокуракинського р-ну, городник к-пу "Комунар".
Особливою нарадою при НКВС СРСР 20 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СИДОРУК Микола Томович, 1930 р. народження, с. Пасiчна Надвiрнянського р-ну Станiславської обл., українець, освіта початкова. Проживав у м. Красний Луч, прохiдник шахти № 17-17бiс. Луганським обласним судом 20 вересня 1951
року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 24 вересня 1954 року Верховним судом УРСР міру покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1988 роцi.
СИДОРЧЕНКО Iван Iванович, 1895 р. народження, с. Ноздрiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ноздрiвці, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 березня 1930 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СИДОРЧЕНКО Кузьма Михайлович, 1894
р. народження, с. Ноздрiвка Бiловодського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Ноздрiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 17 квiтня 1932
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5
травня 1932 року справу припинено за недоведенiстю, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
СИДЯК Андрiй Купрiянович, 1902 р. народження, с. Браїлiвка Лозівського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
Софiївський Краснолуцької мiськради, робiтник
шахти № 10. Репресований двiчi. Арештований 15
листопада 1936 року за звинуваченням в 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. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1958 роках.
СИДЯКIН Iван Олександрович, 1909 р. народження, с. Серговка Лiвенського р-ну Орловської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Комсомольський Свердловської мiськради, робiтник шахти № 5 "Центросоюз".
Вiйськовим трибуналом 2 армiї 3 травня 1943 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СИДЯЧЕНКО Iван Юхимович, 1890 р. народження, Волошинський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Верхньошевирiвка Краснодонського рну, завiдуючий швейною майстернею артiлi "Червона голка". Арештований 16 березня 1943 року за
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 8 грудня 1943
року справу припинено за смертю звинувачуваного.
Реабiлiтований у 1943 роцi.
СИДЯЧЕНКО Олексiй Максимович, 1882
р. народження, х. Югановка, Пiвнiчнокавказький
край, 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.
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СИЗИЙ Семен Тихонович, 1899 р. народження, с. Верхня Покровка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, конюх к-пу "Комiнтерн". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИЗОВ Кузьма Iванович, 1899 р. народження, с. Кулеватово Сосновського р-ну Воронезької
обл.,Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької
мiськради, бурильник шахти № 5-бiс. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
СИЗОНЕНКО Михайло Семенович, 1893 р.
народження, м. Попасна, українець, освiта середня.
Проживав у Попаснiй, голова артiлi iнвалiдiв.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 20-21 листопада 1944 року засуджений до 15 р.
позбавлення волi. 9 жовтня 1956 року Військовим
трибуналом Київського військового округу строк
покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1992
роцi.
СИКАЛО Василь Iванович, 1889 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Боровеньках,
колгоспник к-пу "Червона нива". Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 лютого 1932
року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИКАЛО Григорiй Васильович, 1899 р. народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Караяшнику, селянин-одноосiбник. Постановою Судової
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР від 8 жовтня 1931
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СИКАЛО Григорiй Васильович, 1910 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Боровеньках,
колгоспник к-пу "Червона нива". Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 лютого 1932
року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИКАЛО Григорiй Федорович, 1868 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИКАЛО Iван Гаврилович, 1900 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. 29 сiчня
1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1932 роцi.
СИКАЛО Iван Павлович, 1895 р. народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, служитель релiгiйного культу. Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 9 сiчня 1931 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. 25 вересня 1937 року "трiйкою"

УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований в обох справах у 1989 році.
СИКАЛО Iван Парфентiйович, 1886 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.
СИКАЛО Лука Олексiйович, 1900 р. народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у м. Брянка, муляродноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 8 жовтня 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИКАЛО Сергiй Тихонович, 1897 р. народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Караяшнику,
колгоспник к-пу iм. Будьонного. Арештований 20
березня 1931 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 8 жовтня
1931 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.
СИКАЛО (СИКАЛОВ) Федiр Григорович,
1898 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Боровеньках, селянин-одноосiбник. Репресований двічі.
Арештований 26 серпня 1931 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 9 листопада 1931 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення. Луганським обласним судом 31 серпня 1940 року засуджений до 10 р.
позбавлення волі. Реабiлiтований відповідно у 1931
і 1993 роках.
СИКАЛО Федот Васильович, 1894 р. народження, с. Караяшник Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Без певного мiсця проживання i роботи. Арештований 13 червня 1944 року
за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 22 червня 1944 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
СИКАЛО Якiв Дмитрович (Митрофанович), 1901 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 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИКАЛОВ Прокiп Лаврентiйович, 1909 р.
народження, с. Березове Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
командир вiддiлення 34 полку. Вiйськовим трибуналом 13 стрiлецької дивiзiї 9 жовтня 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
СИКАЛОВ Федiр Iванович, 1907 р. народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, робiтник шахти № 1-2 "Гiрська". "Трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
СИКОРА Йосип Iванович, 1896 р. народження, с. Шаровечка, Вiнницька обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Iллiнка Троїцького рну, колгоспник к-пу "Шлях до соцiалiзму". Особли-
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вою нарадою при НКВС СРСР 20 листопада 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СИЛА Надiя Юхимiвна, 1905 р. народження,
м. Луганськ, українка, освiта початкова. Проживала
в Луганську, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 10 жовтня 1941
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СИЛАЄВ Лука Федосiйович, 1899 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну, росiянин, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б).
Проживав у Городищі, завгосп селищної лiкарнi.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИЛЕНКО Григорiй Давидович, 1878 р. народження, с. Синькiвка Куп'янського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Перевальську, прибиральник породи шахти № 2бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИЛIНА Анастасiя Василiвна, 1899 р. народження, с. Булгакiвка Кремiнського р-ну, українка,
освiта вища. Проживала в м. Луганську, вчителька
СШ № 26. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 6 жовтня 1944 року засуджена до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
СИЛКА Леонтiй Йосипович, 1916 р. народження, Мархлевський р-н Київської обл., поляк,
освiта початкова. Проживав у смт Бiловодськ, колгоспник к-пу iм. Ленiна. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИЛКIН Iларiон Стефанович, 1905 р. народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Нещеретовому, без певних занять. 31 травня 1942 року
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi
тилу вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СИЛКIН Федiр Васильович, 1914 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.
СИЛКО Павло Миронович, 1890 р. народження, с-ще шахти "Софiя" Макiївського р-ну Донецької обл., українець, освiта середня. Проживав у
м. Перевальську, головний маркшейдер тресту "Ворошиловвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 27 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.
СИЛОГАДЗЕ Платон Iванович, 1907 р. народження, Грузiя, грузин, освiта вища. Проживав у
смт Софiївський Краснолуцької мiськради, завiдуючий вентиляцiєю шахти № 10. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СИЛЬНОВ Якiв Павлович, 1876 р. народження, с. Михайловка Орловського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, , освiта початкова. Про-

живав у м. Алчевську, газiвник прокатного цеху зду iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИЛЬЧЕНКО Григорiй Васильович, 1913
р. народження, с. Сваричiвка Ічнянського р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, вантажник кам'яного кар'єру
"Iндустрiя". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИЛЬЧЕНКО Данило Павлович, 1892 р.
народження, Починковський р-н Смоленської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, завiдуючий матерiальним складом мiськкомунгоспу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 22 червня 1942
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СИЛЬЧЕНКО Олексiй Гнатович, 1924 р.
народження, с. Бабичеве Троїцького р-ну, українець, освiта н/середня. Проживав у смт Троїцьке, не
працював. Арештований 3 березня 1943 року за
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 28 липня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СИМАК Микола Григорович, 1921 р. народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну,
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець,
курсант 36 школи авiаспецiалiстiв 47 авiадивiзiї.
Вiйськовим трибуналом Орловського вiйськового
округу, Росiйська Федерацiя, 10 червня 1941 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.
СИМАКОВ Олександр Iванович, 1906 р.
народження, с-ще Рутченкове Донецької обл., українець, освiта вища. Проживав у м. Олександрiвську
Артемівської райради м. Луганська, викладач Луганського сiльськогосподарського iнституту. Репресований двiчi. Арештований 23 лютого 1932 року за
звинуваченням у злочинних діях. 14 липня 1932 року справу припинено за недостатнiстю даних для
притягнення до суду. 17 сiчня 1938 року "трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. засуджений до розстрiлу. Страчений 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований в обох справах у 1961 роцi.
СИМАНЬКО Григорiй Юхимович, 1911 р.
народження, с. Адрiанопiль Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 14 стрiлецької дивiзiї. Військовим трибуналом 14 стрілецької дивізії 11 жовтня 1942 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СИМАНЬКО Олександр Костянтинович,
1888 р. народження, с. Олександродар, Херсонська
губернiя, українець, освiта початкова. Проживав у
с. Малокостянтинiвка Перевальського р-ну, муляр
рудоуправлiння iм. Воровського. 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.
СИМБIРСЬКИЙ Панас Iванович, 1880 р.
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Артем-
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iвську Перевальського р-ну, слюсар шахти № 10
тресту "Ворошиловвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИМИНЮТА Василь Макарович, 1891 р.
народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав у Сватовому, селянин-одноосiбник.
Арештований 30 березня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 липня 1932 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.
СИМИРЯГА
(СЕМИРЯГА)
Порфирiй
Юхимович, 1885 р. народження, смт Бiлолуцьк
Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Стахановi, кучер на будiвництвi вуглезбагачувальної фабрики. Репресований двічі.
Арештований 13 жовтня 1933 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйного угруповання. 3 березня 1934 року справу припинено за
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду.
„Трійкою” УНКВС по Донецькій обл. 29 листопада
1937 року засуджений до розстрілу. Реабiлiтований
відповідно у 1995 і 1989 роках.
СИМІОНОВА Варвара Олексiївна, 1913 р.
народження, х. Бахмуткiн, Серафимовицький р-н
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка,
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, робiтниця цементного з-ду. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 15 лютого 1946 року вислана за межi України як член сiм'ї репресованого за
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована
у 1990 роцi.
СИМОНЕНКО Василь Якович, 1888 р. народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Євсузi, столяр райспоживспiлки. 12 квiтня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової
частини 1080 засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1995 роцi.
СИМОНЕНКО Данило Фiрсович, 1899 р.
народження, с. Гарасимiвка Станично-Луганського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Гарасимiвцi, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 26 березня 1930 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СИМОНЕНКО Олексiй Васильович, 1912
р. народження, с. Красний Деркул Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. 23 березня
1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по
охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1998 роцi.
СИМОНЕНКО Пилип Омелянович, 1900 р.
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Кримському, селянин-одноосiбник. Арештований 11 березня
1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 червня 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994
роцi.
СИМОНЕНКО Семен Семенович, 1876 р.
народження, с. Гарасимiвка Станично-Луганського
р-ну, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Олександрiвську Артемівської райради м.Луганська,
служитель релiгiйного культу. "Трiйкою" УНКВС

по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИМОНЕНКО Стефан Андрiйович, 1896 р.
народження, с. Оборотнiвка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник з-ду "Пролетар". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СИМОНЕНКОВ (СЕМЕНЕНКО) Фірс Iванович, 1877 р. народження, с. Гарасимiвка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова.
Проживав у Гарасимiвцi, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 5 лютого
1930 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИМОНОВ Андрiй Васильович, 1903 р. народження, м. Донецьк, українець, освiта середня.
Проживав у м. Луганську, керiвник планово-виробничого вiддiлу з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 8 липня 1938 року за звинуваченням у
шпигунствi i антирадянськiй агiтацiї. 15 сiчня 1939
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
СИМОНОВ Андрiй Костянтинович, 1893 р.
народження, с. Садки Старобiльського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Садках, колгоспник к-пу "Червоний орач". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
СИМОНОВ Володимир Миколайович, 1881
р. народження, смт Талове Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Таловому,
возiй вугiлля шахти № 7-10. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 25 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИМОНОВ Георгiй Георгiйович, 1892 р.
народження, с. Верхньошевирiвка Краснодонського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Краснодонi, садiвник к-пу "П'ятирiчка". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СИМОНОВ Дмитро Львович, 1876 р. народження, м. Майкоп, Росiйська Федерацiя, українець, освiта вища. Проживав у м. Луганську, викладач Луганської фiлiї Донецького iнституту господарникiв. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИМОНОВ Дмитро Минайович, 1875 р. народження, с. Верхньошевирiвка Краснодонського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Верхньошевирiвцi, колгоспник к-пу "Червоний Жовтень". Постановою Особливої наради при Колегiї
ДПУ УРСР від 26 квiтня 1933 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИМОНОВ Iван Георгiйович, 1900 р. народження, с. Верхньошевирiвка Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Верхньошевирiвцi, касир радгоспу iм. Орджонiкiдзе.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
СИМОНОВ Iгор (Єгор) Михайлович, 1900
р. народження, Iран, iранець. Проживав у смт Талове Краснодонського р-ну, бджоляр к-пу iм. Ленiна.
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Особливою нарадою при НКВС СРСР 1 квiтня 1944
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИМОНОВ Микита Миколайович, 1883 р.
народження, с. Великий Суходiл Краснодонського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Великому Суходолi, колгоспник к-пу iм. Будьонного.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1957 роцi.
СИМОНОВ Микола Федорович, 1895 р. народження, с. П'ятницьке Iзмалковського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 9 травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СИМОНОВ Митрофан Тихонович, 1910 р.
народження, с. Садки Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Садках, колгоспник к-пу "Червоний орач". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 24 листопада 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИМОНОВ Олексiй Iванович, 1905 р. народження, с. Набережне Єлецького р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Фащiвка Перевальського рну, вибiйник шахти № 3. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 9 липня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961
роцi.
СИМОНОВ Олексiй Матвiйович, 1902 р.
народження, м. Старий Оскол Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, завiдуючий ларком Облкомунпостачторгу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 17 жовтня 1944 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1977
роцi.
СИМОНОВ Олексiй Юхимович, 1893 р. народження, смт Талове Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Таловому,
крiпильник шахти № 7-10. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961
роцi.
СИМОНОВ Онисим Омелянович, 1901 р.
народження, Старооскольський р-н Курської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, приймальник вiддiлу
технiчного контролю з-ду iм. Жовтневої революцiї.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 8 квiтня 1942
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИМОНОВ Павло Юхимович, 1893 р. народження, с. Верхньошевирiвка Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, рахiвник шахти № 1-5-бiс. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СИМОНОВ Сергiй Савелiйович, 1904 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, голова Краснодонської мiськради. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 6

грудня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СИМОНОВ Тимофiй Євдокимович, 1904 р.
народження, смт Талове Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, бухгалтер шахти № 2-бiс. "Трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
СИМОНОВА Алевтина Миколаївна, 1908
р. народження, м. Старий Оскол Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 20
червня 1943 року засуджена до 7 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1956 роцi.
СИМОНОВА Килина Павлiвна, 1905 р. народження, м. Алчевськ, росiянка, освiта початкова.
Проживала в смт Фащiвка Перевальського р-ну, робiтниця шахти № 3. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 2 листопада 1937 року засуджена до 5 р. позбавлення волi як дружина репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1960
роцi.
СИМОНЧИК Iван Тимофiйович, 1884 р. народження, с. Горностаєво Копильського р-ну
Мiнської обл., Бiлорусiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, касир транспортного вiддiлу тресту "Донбасантрацит". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
СИНАРЕВСЬКИЙ Микола Порфирович,
1901 р. народження, Макіївський р-н Донецької
обл., росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Краснодонi, робiтник шахти iм. ДПУ. Арештований
10 грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 12 сiчня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований
у 1933 роцi.
СИНГАЄВСЬКИЙ Мартьян Францович,
1897 р. народження, с. Новороманiвка Новоград-Волинського р-ну Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, конюх к-пу "Полiтвiддiл". Донецьким
обласним судом 7 березня 1939 року засуджений до
4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СИНГИРОВ Давид Томович, 1896 р. народження, Iран, ассирiєць, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, чистильник взуття артiлi iм.
Кiрова. Постановою Особливої наради при НКВС
СРСР від 29 серпня 1939 року висланий за межi
України як соцiально небезпечний елемент. Реабiлiтований у 1953 роцi.
СИНЕЛЬНА Любов Єгорiвна, 1919 р. народження, смт Павлiвка Свердловської мiськради,
українка, освiта середня. Без певного мiсця проживання i роботи. Особливою нарадою при МВС
СРСР 16 серпня 1946 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
СИНЕЛЬНИКОВ Володимир Iванович,
1925 р. народження, с. Третякiвка Бiловодського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Третякiвцi, крiпильник шахти № 12 "Брянка". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 14
квiтня 1943 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
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СИНЕЛЬНИКОВ Григорiй Iванович, 1912
р. народження, смт Успенка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 45 окремого вiдновлювального залiзничного батальйону 6 залiзничної бригади. Арештований
1 вересня 1944 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 листопада 1944 року справу
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1944 роцi.
СИНЕЛЬНИКОВ Iван Петрович, 1872 р.
народження, с. Артемiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, робiтник шахти "Томашiвка". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 9 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИНЕЛЬНИКОВ (СИНЕЛЬНИК) Микита
Григорович, 1903 р. народження, с. Третякiвка
Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, командир транспортної роти
641 стрiлецького полку 165 стрiлецької дивiзiї.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 вересня
1942 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1978 роцi.
СИНЕЛЬНИКОВ Яким Iванович, 1875 р.
народження, с. Розспасiївка Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Розспасiївцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 квiтня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СИНЕЛЬНИКОВ Якiв Мусiйович, 1902 р.
народження, с. Таборище Сенчанського р-ну Полтавської обл., українець, освiта середня. Проживав
у м. Брянка, плановик шахти № 12. Луганським обласним судом 13 лютого 1939 року засуджений до 8
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СИНЕНКО Павло Iванович, 1915 р. народження, м. Стаханов, українець, освiта середня.
Проживав у м. Стахановi, головний механiк вiддiлу
капiтального будiвництва. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 27 сiчня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1957 роцi.
СИНЄОК Захар Якович, 1903 р. народження, с. Осипенко Бердянського р-ну Запорiзької обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Першозванiвка Лутугинського р-ну, начальник постачання
шахти "Укрхарчопостач" Краснодонського змiшторгу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 жовтня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1962 роцi.
СИНИТОВИЧ Дмитро Олексiйович, 1930 р.
народження, с. Пасiчна Надвiрнянського р-ну Станiславської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, крiпильник шахти № 1717-бiс. Луганським обласним судом 20 вересня
1951 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 24
вересня 1954 року Верховним судом УРСР міру покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1988 роцi.
СИНИЦИН Iван Петрович, 1903 р. народження, м. Красний Луч, росiянин, освiта вища.
Проживав у Красному Лучi, головний технолог з-ду
вугiльного машинобудування. Луганським обласним судом 27 жовтня 1945 року засуджений до 7 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.

СИНИЦИН Iван Степанович, 1890 р. народження, с. Михайлюки Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
робiтник з-ду iм. Жовтневої революцiї. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС 12 армiї 13 грудня 1941
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СИНИЦИН Микола Олександрович, 1899
р. народження, м. Красний Сулiн Ростовської обл.,
Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова.
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду iм. Пархоменка. Луганським обласним судом 28 березня 1949 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СИНИЦИН Олександр Петрович, 1890 р.
народження, м. Уфа, Башкирiя, Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, завiдуючий хiмлабораторiєю тресту "Ворошиловвугiлля". Арештований 10 липня 1938 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї i контрреволюцiйнiй дiяльностi. 11 жовтня 1939 року мiрою
покарання визнано строк попереднього ув'язнення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИНИЦЬКИЙ Аполлон Йосипович, 1893 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 iм. Постишева. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИНИЦЬКИЙ Бронiслав Iванович, 1895 р.
народження, с. Сiльце Славутського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Передiльське Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при НКВС СРСР
9 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИНИЦЯ Василь Максимович, 1920 р. народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Новоiванiвка Попаснянського р-ну, вибiйник шахти радгоспу "Врубовський". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 12 травня 1943 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИНИЦЯ Георгiй Євгенович, 1898 р. народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 185 полку 60 дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 1 армiї 21 липня 1943 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СИНИЦЯ Дмитро Корнiйович, 1871 р. народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у м. Лисичанську, робiтник радгоспу "Гiрник". Постановою Судової "трiйки" при Колегії ДПУ УРСР від 11 сiчня
1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИНИЦЯ Марiя Данилiвна, 1926 р. народження, с. Рудливе Млинiвського р-ну Рівненської
обл., українка, освiта початкова. Проживала в м.
Луганську, робiтниця. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 4 серпня 1945 року засуджена до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
СИНИЦЯ Матвiй Дмитрович, 1894 р. народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Вовчо-
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ярiвцi, робiтник Секменiвського крейдяного кар'єру
Лисичанського з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
СИНИЦЯ Олексiй Євгенович, 1884 р. народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Вовчоярiвцi, секретар Вовчоярiвської селищної Ради.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1958 роцi.
СИНИЦЯ Петро Гордiйович, 1904 р. народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Лисичанську, робiтник
"Пiвнiчдондресу". Судовою колегiєю Донецького
обласного суду 22 вересня 1937 року засуджений
до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
СИНИЦЯ Петро Матвiйович, 1902 (1892) р.
народження, с-ще Ясинiвського рудника Макiївського р-ну Донецької обл., українець, освiта середня.
Проживав у м. Алчевську, механiк цеху коксохiмзаводу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 19 травня 1945 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.
СИНIЙ Василь Терентiйович, 1898 р. народження, м. Днiпропетровськ, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, агент постачання
тресту "Мiськпаливо". Арештований 15 червня
1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 29 серпня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СИНЦОВ Володимир Дмитрович, 1883 р.
народження, м. Київ, українець, освiта вища. Проживав у смт Новоайдар, робiтник зернорадгоспу.
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від
2 лютого 1944 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СИНЦОВ Микола Михайлович, 1891 р. народження, с. Шадрiно Юкаменського р-ну Удмуртської АРСР, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
середня. Проживав у смт Маломиколаївка Антрацитiвського р-ну, завiдуючий селищним медпунктом.
Донецьким обласним судом 4 липня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1993 роцi.
СИНЧЕНКО Прокiп Петрович, 1901 р. народження, с. Багачка Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Багачцi, селянин-одноосiбник. Арештований 26 травня 1932 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 вересня
1932 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СИНЬКОВ Василь Сергiйович, 1894 р. народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Новобiлій, сторож сiльської школи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИНЬКОВЕНКО Василь Маркович, 1885
р. народження, с. Денисово-Алексєєвка Матвєєво-Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м.

Красний Луч, рахiвник коопрадгоспу "Червоний
шахтар". Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1966 роцi.
СИНЬОГУБОВ Семен Михайлович, 1900 р.
народження, м. Бiловодськ, українець, освiта початкова. Проживав у с. Пархоменко Краснодонського
р-ну, колгоспник к-пу iм. Пархоменка. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Iркутської обл., Росiйська
Федерацiя, 18 травня 1942 року засуджений до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СИНЯВСЬКА Iрина Онисимівна, 1893 р.
народження, с. Iвано-Дар'ївка Артемiвського р-ну
Донецької обл., українка, неписьменна. Проживала
в с. Золотарiвка Попаснянського р-ну, колгоспниця
к-пу "Жовтнева революцiя". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 37 армiї 16 травня 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтована у 1995 роцi.
СИНЯВСЬКИЙ Альберт Домiнiкович, 1897
р. народження, Польща, поляк, освiта початкова.
Проживав у м. Стахановi, крiпильник шахти № 3-3бiс. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 сiчня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1957 роцi.
СИНЯВСЬКИЙ Бронiслав Iполитович,
1895 р. народження, с. Стара Гутиська Плужнянського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова.
Проживав у с. Сенькове Старобiльського р-ну, бригадир рiльничої бригади. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
СИНЯВСЬКИЙ Єгор Гнатович, 1897 р. народження, с. Золотарiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Золотарiвцi, моторист к-пу "Жовтнева революцiя".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1958 роцi.
СИНЯВСЬКИЙ Лев Григорович, 1898 р.
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, українець, освiта середня. Проживав у м. Луганську, начальник паровозного депо. Лiнiйним судом Північно-Донецької залiзницi 12 жовтня 1937 року засуджений до 12 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1939 роцi.
СИНЯВСЬКИЙ Прокiп Iванович, 1900 р.
народження, с. Золотарiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Золотарiвцi, колгоспник к-пу "Жовтнева революцiя".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1958 роцi.
СИНЯВСЬКИЙ Федiр Пантелiйович, 1886
р. народження, с. Андреєвка Матвєєво-Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя,
українець. Проживав у м. Антрацитi, муляр будцеху. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИНЯК Кiндрат Федотович, 1888 р. народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у м. Лисичанську,
двiрник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
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СИНЯКОВ Аристiон Гаврилович, 1885 р.
народження, м. Перм, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у с-щi шахти "Центральна Бiлянка" Лутугинського р-ну, завiдуючий вентиляцiйною службою. Репресований двiчi. Арештований 23 липня 1938 року за звинуваченням у диверсiйно-шкiдницькiй дiяльностi на шахтi. 29 жовтня
1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-під варти звільнений. 23 жовтня 1941
року Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької
залiзницi засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1938 i 1994 роках.
СИНЯКОВ Сергiй Трохимович, 1908 р. народження, с. Маховатка Землянського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Антрацитi, десятник шахти № 14. 25 червня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1125 засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СИНЯНСЬКИЙ Василь Трохимович, 1901
р. народження, с. Закотне Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Закотному, не працював. Донецьким обласним судом 10
лютого 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СИНЯТНИКОВ Василь Федорович, 1896 р.
народження, с. Плахо-Петрiвка Бiлокуракинського
р-ну, українець, неписьменний. Проживав у кол.с.
Вишневе Плахо-Петрiвської сiльради Білокуракинського р-ну, колгоспник к-пу "Комiнтерн". Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1943
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СИПАКОВ Федiр Юхимович, 1896 р. народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Новоспасiвка
Бiловодського р-ну, тесляр конезаводу № 87.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СИПАЧОВ Микола Олександрович, 1930 р.
народження, с. Андреєвськ Трубчевського р-ну
Брянської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Перебував в ув’язненні в п/с №
128/60. Луганським обласним судом 21 сiчня 1963
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СИПУНОВ Михайло Харлампiйович, 1911
р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Ровеньки, ремонтний робiтник 11 дистанцiї служби колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 29 липня 1943 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990
роцi.
СИРАКОВ Дмитро Iванович, 1886 р. народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, городник радгоспу "Переможець" з-ду № 60. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 29 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СИРАЦЬКИЙ Владислав Iванович, 1899 р.
народження, с. Мар'янiвка Баранівського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, рахiвник МТС.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 жовтня

1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
СИРИЦЯ Микола Iванович, 1912 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта середня.
Вiйськовослужбовець, курсант полкової школи 73
залiзничного полку вiйськ НКВС. Вiйськовим трибуналом військ внутрiшньої охорони Московської
обл., Росiйська Федерацiя, 28 травня 1935 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1995 роцi.
СИРМАН Єгор Олексiйович, 1885 р. народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Зимогiр'ї,
завiдуючий шахтою мiсцевпрому. Арештований 30
вересня 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14 березня 1939 року з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СИРОВ Iван Васильович, 1914 р. народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Краснодонi, нормувальник
шахти № 1-бiс. Донецьким обласним судом 27 лютого 1937 року засуджений до 4 р. позбавлення
волi. 10 травня 1937 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1937 роцi.
СИРОВАТКА Мавра Федотiвна, 1902 р. народження, х. Розсипний, Чистякiвський р-н Донецької обл., українка, освiта початкова. Проживала в
смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, домогосподарка. Арештована 3 квiтня 1942 року як дружина зрадника Батькiвщини. 12 травня 1942 року справу
припинено. Реабiлiтована у 1994 роцi.
СИРОВАТСЬКИЙ Калiстрат Степанович,
1878 р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
у Красному Кутi, овочiвник к-пу "Культура". Арештований 1 грудня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 травня 1942 року УНКВС
по Луганськiй обл. справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СИРОВАТСЬКИЙ Павло Григорович, 1902
р. народження, с. Красний Кут Антрацитiвського рну, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Ящикове Перевальського р-ну, майстер електромайстернi шахти № 9. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 18 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СИРОМЕЦЬКИЙ Кирило Семенович, 1884
р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта початкова. Проживав у Троїцькому, робiтник артiлi
iм. Петровського. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИРОМИТЬКО Iван Маркович, 1908 р. народження, с. Козельщина Козельщинського р-ну
Полтавської обл., українець, неписьменний. Проживав у Козельщині, колгоспник к-пу "Червоний
степ". Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 20 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 13 сiчня 1942 року. Реабiлiтований
у 1991 роцi.
СИРОМОЛОТОВ Iван Тихонович, 1904 р.
народження, м. Алчевськ, українець, освiта почат-
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кова. Проживав у м. Старобiльську, робітник залізничного депо Старобiльськ. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 22 вересня 1944
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СИРОТА Iван Григорович, 1915 р. народження, с. Лантратiвка Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, курсант
учбового батальйону 276 полку. Вiйськовим трибуналом 21 запасної стрiлецької бригади 19 жовтня
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
СИРОТА Сидiр Єгорович, 1897 р. народження, с. Розспасiївка Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Розспасiївцi, колгоспник к-пу "Iскра". Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 18 жовтня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СИРОТА Юхим Михайлович, 1900 р. народження, с. Розспасiївка Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Розспасiївцi, робiтник к-пу "Серп i молот". Луганським обласним судом 29 липня 1947 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СИРОТЕНКО Iван Григорович, 1913 р. народження, с. Сиротенки Глобинського р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Красний Луч, слюсар шахти № 4-бiс. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СИРОТЕНКО Олексiй Мусiйович, 1911 р.
народження, с. Сиротенки Глобинського р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, слюсар шахти № 10.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СИРОТIН Хома Петрович, 1912 р. народження, Волгоградська обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 726 стрiлецького полку 395 стрiлецької дивiзiї. 18 грудня 1941 року Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС вiйськової частини 1125 засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СИРЯНА Марина Iванiвна, 1915 р. народження, с. Ровеньки, Воронезька обл., Росiйська
Федерацiя, українка, неписьменна. Проживала в м.
Луганську, прибиральниця дитячого будинку. Донецьким обласним судом 10 квiтня 1937 року засуджена до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1994 роцi.
СИРЯНИЙ Костянтин Iванович, 1879 р. народження, смт Лозно-Олександрiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
у Лозно-Олександрiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР
від 30 серпня 1931 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИСКЕВИЧ Михайло Захарович, 1887 р.
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова.
Проживав у м. Алчевську, охоронник з-ду iм. Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22

лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИСОЄВ Василь Iллiч, 1897 р. народження,
х. Власовка, Шахтинський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. На
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Алчевську,
завiдуючий шахтою № 10. Вiйськовою колегiєю
Верховного суду СРСР 1 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 2 грудня 1937 року.
Реабiлiтований у 1957 роцi.
СИСОЄВ Никанор Григорович, 1893 р. народження, с. Ляховка Турковського р-ну Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, сторож вагоноремонтного з-ду. Особливою "трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 9 грудня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИСОЄВ Федот Полiкарпович, 1883 р. народження, с. Гаврилiвка Новоайдарського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у с. Олександрiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу iм. 8
Березня. Арештований 7 квiтня 1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 вересня 1943
року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СИСОЄНКО Григорiй Йосипович, 1881 р.
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Боровеньках, селянин-одноосiбник. Постановою Судової
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР від 21 лютого 1932
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СИСОЄНКО Митрофан Андрiйович, 1885
р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Боровеньках, колгоспник к-пу "Червона Армiя". Арештований 12 серпня 1931 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 9 листопада 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1931 роцi.
СИСОЄНКО Степан (Стефан) Григорович,
1903 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського рну, українець, освiта н/середня. Проживав у м. Лисичанську, рахiвник Лисичанської ДРЕС. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 10 сiчня 1933
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИСУН Григорiй Кузьмич, 1907 р. народження, с. Юр'ївка Юр'ївського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта н/середня. Проживав у
м. Лисичанську, завiдуючий пекарнею Лисичанської райспоживспiлки. Судовою "трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. 4 серпня 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СИТАРЧУК Антон Войцехович, 1893 р. народження, с. Людвипiль Городоцького р-ну Вiнницької обл., поляк.Проживав у с. Райгородка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу "Чайка". Особливою
нарадою при НКВС СРСР 20 листопада 1937 року
засуджений до розстрілу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СИТАРЧУК Франц Iванович, 1899 р. народження, с. Людвипiль Городоцького р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
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Кривошиївка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу
iм. Калiнiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1964
роцi.
СИТАСЕНКО Павло Григорович, 1901 р.
народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав у Сватовому, комiрник складу запчастин зал.ст. Сватове. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
СИТЕНКО Микола Степанович, 1931 р. народження, м. Дебальцеве Донецької обл., українець,
освiта н/середня. Проживав у м. Лисичанську, студент Лисичанського гiрничого технiкуму. Луганським обласним судом 11 липня 1950 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
СИТIН Панас Тихонович, 1905 р. народження, м. Брянськ, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, старший сержант, помiчник командира взводу 659 стрiлецького
полку 155 стрiлецької дивiзiї. До призову проживав
в смт Георгiївка Лутугинського р-ну. Вiйськовим
трибуналом 362 стрiлецької дивiзiї 12 червня 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.
СИТНИК Андрiй Михайлович, 1896 р. народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новоборовому, колгоспник к-пу "Шлях Ленiна". Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 2 листопада 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИТНИК Захар Васильович, 1883 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.
СИТНИК (СИТНИКОВ) Костянтин Романович, 1909 р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
у Дяковому, староста сiльської церкви. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СИТНИК Кузьма Юхимович, 1888 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.
СИТНИК Микита Дмитрович, 1883 р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Мiусинську, служитель релiгiйного культу. Репресований
двiчi. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї
ДПУ УРСР 20 лютого 1934 року висланий за межi
України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25
жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1961 i 1994 роках.
СИТНИК Олександр Йосипович, 1918 р. народження, с. Штормове Новоайдарського р-ну,

українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
командир вiддiлення 233 полку 37 армiї. Арештований 28 лютого 1942 року за звинуваченням у зрадi
Батькiвщини. 18 березня 1942 року справу припинено за недоведенiстю складу злочину, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СИТНИК Павло Iванович, 1897 р. народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Нижнiй
Дуванцi, колгоспник к-пу "Промiнь". Арештований
12 квiтня 1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 липня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СИТНИК Петро Павлович, 1910 р. народження, с. Плахо-Петрiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 200 запасного стрiлецького полку. Арештований 23 квiтня 1943 року за звинуваченням у пособництві німецьким окупантам. 13 серпня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
СИТНИКОВ Iван Митрофанович, 1885 р.
народження, с. Куземiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Сватове, служитель релiгiйного культу. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СИТНИКОВ-ЧИРКIН Никифор Васильович, 1911 р. народження, с. Самсонiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта середня. Вiйськовослужбовець, командир взводу артилерiйського полку, м. Омськ, Росiйська Федерацiя. Особливою нарадою при Колегії ОДПУ 28 червня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1960 роцi.
СИТОРУК Панас Трохимович, 1912 р. народження, с. Бачманiвка Славутського р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Антрацитi, робiтник шахти № 14. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 8 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1963 роцi.
СИЦИНСЬКИЙ Никiн Григорович, 1911 р.
народження, с. Кузьмин Городоцького р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Антрацит, робiтник шахти № 3-4. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИЧ Андрiй Петрович, 1901 р. народження,
с. Сичiвка Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 846 артилерiйського полку. Вiйськовим трибуналом 277
стрiлецької дивiзiї 20 квiтня 1942 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991
роцi.
СИЧ Григорiй Григорович, 1898 р. народження, с. Сичiвка Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Сичiвцi, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 23 сiчня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИЧ Григорiй Трохимович, 1915 р. народження, с. Сичiвка Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Сичiвцi, селянин-од-
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ноосiбник. Арештований 31 грудня 1932 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 сiчня
1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
СИЧ Захар Лаврентiйович, 1880 р. народження, с. Сичiвка Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Сичiвцi, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 23 сiчня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИЧ Iван Васильович, 1882 р. народження,
с. Сичiвка Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Сичiвцi, селянин-одноосiбник.
Репресований двічі. Судовою "трiйкою" при Колегії
ДПУ УРСР 23 січня 1933 року засуджений до 10 р.
позбавлення волі. Донецьким обласним судом 3
сiчня 1935 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований відповідно у 1989 і 1990 роках.
СИЧ Iван Захарович, 1903 р. народження, с.
Сичiвка Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Сичiвцi, селянин-одноосiбник.
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23
сiчня 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИЧ Кирило Федорович, 1911 р. народження, с. Сичiвка Маркiвського р-ну, українець, освiта
початкова. Без певного мiсця проживання i роботи.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Українського
військового округу 6 серпня 1943 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. 28 вересня 1945 року
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР строк
покарання знижено до 3 р., з ув'язнення звiльнений
достроково. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СИЧ Марко (Макар) Павлович, 1901 р. народження, с. Сичiвка Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав на куркульському виселку Веселовської сiльради Маркiвського р-ну, селянин-одноосiбник. Колегiєю ОДПУ 16 травня
1932 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИЧ Михайло Васильович, 1884 р. народження, с. Сичiвка Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Сичiвцi, не працював. Донецьким обласним судом 20 червня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СИЧ Михайло Свиридович, 1915 р. народження, с. Сичiвка Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Сичiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 31 грудня 1932 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 сiчня
1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
СИЧ Онисим Наумович, 1909 р. народження, с. Сичiвка Маркiвського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав у Сичiвцi, служитель релiгiйного культу. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
СИЧ Свирид Лаврентiйович, 1891 р. народження, с. Сичiвка Маркiвського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у Сичiвцi, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 23 сiчня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.

СИЧ Федiр Павлович, 1914 р. народження,
с. Сичiвка Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Сичiвцi, колгоспник к-пу iм.
Молотова. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Донецької обл. 28 червня 1943 року засуджений до
розстрiлу. 17 липня 1943 року розстрiл замiнено 20
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СИЧЕВСЬКИЙ Йосип Павлович, 1889 р.
народження, с. Яблунне Червоноармiйського р-ну
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
с. Шульгинка Старобiльського р-ну, колгоспник кпу "Бiльшовик". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СИЧЕВСЬКИЙ Станiслав Павлович, 1896
р. народження, с. Вироби Новоград-Волинського рну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Тепле Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу "Рання зоря". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИЧКАР Костянтин Потапович, 1904 р. народження, с. Райгород Кам'янського р-ну Київської
обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Красний Луч, начальник планово-економiчного вiддiлу
контори "Луганськжитлобуд". Луганським обласним судом 22 липня 1946 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
СИЧКАРЕНКО Павло Яремович, 1904 р.
народження, с. Новоборовицi Свердловської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Новоборовицях, колгоспник к-пу "Червоний колос". Арештований 16 сiчня 1942 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 26 березня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СИЧОВ Артем Федорович, 1896 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 31 березня 1933 року висланий на
3 р. за межi України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у
1989 i 1961 роках.
СИЧОВ Василь Федосiйович, 1918 р. народження, с. Верхня Покровка Старобiльського р-ну,
українець, освiта середня. Проживав у с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу iм. Молотова. Вiйськовим трибуналом Волгоградського
гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 16 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 6
сiчня 1942 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СИЧОВ Григорiй Гаврилович, 1887 р. народження, м. Старобiльськ, українець, освiта середня.
Проживав у м. Луганську, шкiльний учитель. Арештований 25 жовтня 1941 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 2 листопада 1941 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
СИЧОВ Данило Михайлович, 1896 р. народження, с. Покровське Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Покровському, не
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працював. Луганським обласним судом 25 лютого
1946 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.
СИЧОВ Денис Федорович, 1892 р. народження, х. Плотина, Тарасовський р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, возій "Гужтранспорту". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.
СИЧОВ Денис Федорович, 1893 р. народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
смт Ящикове Перевальського р-ну, лiсопильник
шахти № 9. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИЧОВ Євген Олександрович, 1885 р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. Арештований 28 лютого 1943
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 6
травня 1943 року виправданий Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Реабiлiтований у 1943 роцi.
СИЧОВ Iван Васильович, 1901 р. народження, м. Перевальськ, росiянин, освiта початкова.
Проживав у Перевальську, каменяр Краснолуцького кар'єру "Iндустрбуд". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 вересня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИЧОВ Iван Дмитрович, 1907 р. народження, м. Лисичанськ, росiянин, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 176 полку вiйськ
НКВС. Вiйськовим трибуналом 11 армiї 26 листопада 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СИЧОВ Iван Макарович, 1902 р. народження, Хлевенський р-н Воронезької обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
смт Фащiвка Перевальського р-ну, наваловiдбiйник
шахти № 3. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Донецької обл. 17 вересня 1941 року засуджений до
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СИЧОВ Iван Михайлович, 1904 р. народження, м. Золоте Первомайської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у с-щi рудника
"Гірське" Попаснянського р-ну , вантажник шахти
№ 24. Вiйськовим трибуналом 237 стрiлецької дивiзiї 17 грудня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СИЧОВ Микита Петрович, 1893 р. народження, с. Єлецьке Маланiно Хлевенського р-ну
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у смт Бугаївка Перевальського р-ну, робiтник шахти № 5. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 4 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СИЧОВ Михайло Петрович, 1888 р. народження, с. Єлецьке Маланiно Хлевенського р-ну
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, робiтник шахти "Дельта-2". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до роз-

стрiлу. Страчений 4 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИЧОВ Олексiй Федорович, 1887 р. народження, Клєтський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi Хрустальний Краснолуцької мiськради,
коваль к-пу "1 Хрустальний". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 3 березня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИЧОВ Омелян Юхимович, 1906 р. народження, с. Зарожне Чугуївського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Алчевську, робiтник металургiйного комбiнату. Луганським обласним судом 21 серпня 1941 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
СИЧОВ Павло Iллiч, 1912 р. народження,
Перелазiвський р-н Волгоградської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м.
Красний Луч, маркшейдер. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 5 жовтня 1941 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992
роцi.
СИЧОВ Петро Йосипович, 1908 р. народження, м. Ровеньки, українець, освiта н/середня.
Проживав у м. Свердловську, судовий виконавець
народного суду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 22 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИЧОВ Стефан Овсiйович, 1903 р. народження, с. Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 624 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 137 стрiлецької дивiзiї 7 листопада 1942 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СИЧОВ Тимофiй Андрiйович, 1913 р. народження, с. Кантемировка Кантемировського р-ну
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, тесляр
вiддiлу капiтального будiвництва з-ду iм. Жовтневої революцiї. Луганським обласним судом 30 липня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1991 роцi.
СИЧОВ Федот Меркулович, 1887 р. народження, х. Максачов, Клєтський р-н Волгоградської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, тесляр Мiжрайторгу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СИЧОВА Зоя Iванiвна, 1926 р. народження,
смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, українка, освiта середня. Проживала в смт Бiловодськ, без певних занять. Арештована 20 березня 1943 року за
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 24 серпня 1943 року справу припинено за недостатнiстю доказiв. Реабiлiтована у 1994 роцi.
СИЧОВА Марiя Андрiївна, 1883 р. народження, с. Сичiвка Маркiвського р-ну, українка.
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.
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СИЧОВА Марiя Микитiвна, 1906 р. народження, с. Колещатiвка Кантемировського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українка, освiта початкова. Проживала у кол.с. Петрiвка Зимогор'ївської мiськради Слов'яносербського р-ну, колгоспниця к-пу iм. Леніна. Арештована 10 сiчня 1942
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 6
березня 1942 року виправдана Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлiтована у
1942 роцi.
СИЧОВА Раїса Петрiвна, 1914 р. народження, с. Шулiкiвка Бiловодського р-ну, українка. Проживала в Шулiкiвцi, робiтниця зернорадгоспу.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 30 травня 1944 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СIВЕРТ Єлизавета Валерiанiвна, 1884 р. народження, с. Княжин Крижопiльського р-ну Вiнницької обл., полька, освiта початкова. Проживала в
м. Луганську, домогосподарка. Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 9 лютого 1938 року засуджена
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989
роцi.
СIВЕЦЬ Карл Антонович, 1876 р. народження, смт Городок Городоцького р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.
Сватове, тесляр к-пу "Перемога". Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СIДЛЕЦЬКИЙ (СЕДЛЕЦЬКИЙ) Антон
Iванович, 1906 р. народження, с. Мокрець Iзяславського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Третякiвка Бiловодського р-ну,
колгоспник к-пу "Заповiт Ленiна". Особливою нарадою при НКВС СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1970 роцi.
СIДЛЕЦЬКИЙ (СЕДЛЕЦЬКИЙ) Вацлав
Петрович, 1911 р. народження, с. Борисiв Плужнянського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у кол.с. Некритове Степненської
сiльради Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу
iм. М.Горького. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СIДОН Фердiнанд Гнатович, 1917 р. народження, Чехословаччина, єврей, освiта н/середня.
Проживав у м. Луганську, робiтник Климiвського
райхарчоторгу. Арештований 11 липня 1942 року за
звинуваченням у шпигунствi. У зв'язку з воєнним
станом слiдство не закiнчено, звинувачений пiзнiше
не виявлений. 16 червня 1964 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у
1964 роцi.
СIКОРСЬКИЙ Мар'ян Августович, 1897 р.
народження, с. Малий Лазучин Базалiйського р-ну
Хмельницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав: кол. Верхньотепловський р-н, колгоспник кпу "Зоря нового життя". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СIЛIН Ернест Iванович, 1891 р. народження, Латвiя, латиш, освiта н/середня. Проживав у м.
Луганську, землевпорядник мiськземвiддiлу. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 9 лютого 1938 ро-

ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957
роцi.
СIЛЬМАН Карл Давидович, 1898 р. народження, Уфимська губернiя, латиш, освiта початкова. Проживав у м. Олександрiвськ Артемівської
райради м. Луганська, садiвник райтрансторгхарчу.
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 17 серпня 1944 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СIМКIН Генух Iзраїльович, 1886 р. народження, Бiлорусь, єврей, освіта початкова. Проживав у м. Алчевську, майстер виробництва "Доннархарчу". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СIМКОВ Якiв Григорович, 1873 р. народження, м. Артемiвськ Перевальського р-ну, єврей,
освiта середня. Проживав у м. Луганську, районний
гiрничий технiк "Донпромвугiлля". "Трiйкою" при
Колегiї ДПУ УРСР 28 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СIМОН Костянтин Iванович, 1889 р. народження, с. Каменка, Нiмцiв Поволжя АРСР, Російська Федерація, нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну, вчитель неповної школи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 21 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СIМСЕН Олександр Михайлович, 1896 р.
народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, естонець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
кравець артiлi "Червоний прапор". Арештований 30
жовтня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 липня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1942 роцi.
СIМ'Я Михайло Йосипович, 1884 р. народження, с. Локня, Чернiгiвська обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, каретник кiнного двору шахти "Сокологорiвка". Арештований 6 липня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 серпня 1938 року кримiнальну справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1938 роцi.
СIМ'ЯНИСТИЙ Михайло Платонович,
1905 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. 6
червня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СIМ'ЯНИСТИЙ Полікарп Дмитрович,
1899 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 5 лютого 1931 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СIННИК Лазар Максимович, 1884 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Мiстках, селянин-одноосiбник. Арештований 24 лютого 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 березня 1930
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року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.
СIОХIН Федiр Iванович, 1904 р. народження, х. Водянський, Нижньочирський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у смт Крiпенський Антрацитiвської мiськради, коногон шахти № 23. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Iркутської обл., Росiйська
Федерацiя, 29 грудня 1941 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СIПОЛ Рудольф Францович, 1890 р. народження, Латвiя, латиш, освiта початкова. Проживав
у м. Луганську, майстер мехмайстерень тресту
"Донбасжитлобуд". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 31 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 14 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1969 роцi.
СIРАШ Ольга Iванiвна, 1921 р. народження,
с. Чемер Козелецького р-ну Чернiгiвської обл.,
українка, освiта середня. Проживала в м. Перевальську, рахiвник примiського господарства шахти iм.
Сталiна. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 27 березня 1945 року засуджена до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1966 роцi.
СIРЕНКО Анастасiя Варнавiвна, 1910 р. народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в м. Лисичанську, прибиральниця гуртожитку з-ду "Донсода". 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.
СIРЕНКО Антонiна Василiвна, 1920 р. народження, с. Заруддя Кременчуцького р-ну Полтавської обл., українка, освiта вища. Проживала в смт
Слов'яносербську, шкiльна вчителька. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 1 липня 1944 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1993 роцi.
СIРЕНКО Григорiй Павлович, 1879 р. народження, м. Первомайськ Первомайської міськради,
українець, освiта початкова. Проживав на х. Єлань,
Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, вантажник кам'яного кар'єру 122 км Пiвденної залiзницi. Арештований 26 лютого 1933 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 квiтня
1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
СIРЕНКО Iван Iванович, 1909 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий. Арештований 21
лютого 1943 року за звинуваченням у зрадницьких
діях. 14 березня 1943 року справу припинено, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.
СІРЕНКО Іван Лук’янович, 1905 р. народження, с. Крива Руда Семеновського р-ну Полтавської обл., українець, освіта початкова. Проживав у
м. Стаханові, робітник шахти № 24. Військовим
трибуналом 237 стрілецької дивізії 17 грудня 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
СIРЕНКО (ДОРОНІНА) Надiя Григорiвна,
1923 р. народження, с. Штормове Новоайдарського
р-ну, українка, освiта н/середня. Проживала в Штормовому, не працювала. Вiйськовим трибуналом
Петропавловського гарнiзону, Карагандинська обл.,

Казахська РСР, 26 вересня 1944 року засуджена до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1966 роцi.
СIРЕНКО Олександр Кiндратович, 1866 р.
народження, к. Фрiдрiхсфельд, Таврiйська губернiя,
українець, неписьменний. Проживав у м. Луганську, не працював. Репресований двiчi. Арештований
8 сiчня 1933 року за звинуваченням у створеннi
контрреволюцiйної органiзацiї. 1 липня 1933 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Арештований 11 жовтня 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 жовтня 1937 року справу
направлено на розгляд "трiйки" УНКВС Донецької
обл. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований вiдповiдно у 1933 i 1995 роках.
СIРЕНКО Савелiй Дем'янович, 1899 р. народження, с. Петрiвка Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Петрiвцi, вибiйник шахти № 39 тресту "Брянкавугiлля". Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 16 сiчня
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
СIРЕНКО (СЕРЕНКО) Федiр Олексiйович,
1898 р. народження, с. Великоцьк Мiловського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Великоцьку, селянин-одноосiбник. Арештований 23
сiчня 1931 року за звинуваченням у приналежностi
до контрреволюцiйної органiзацiї. 20 жовтня 1931
року з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1997
роцi.
СIРИЙ Павло Дмитрович, 1896 р. народження, с. Кролевець-Слобiдка Новгород-Сіверського р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.
Ровеньки, завiдуючий райпостачем. Арештований
11 сiчня 1933 року за звинуваченням у контрреволюцiйному саботажi. 17 березня 1933 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СIРИК Андрiй Єгорович, 1907 р. народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, колгоспник к-пу "Орджонiкiдзе". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СIРИК Валентина Якiвна, 1907 р. народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, українка,
освiта початкова. Проживала в Успенцi, бухгалтер
з-ду Наркомату шляхiв. Арештована 21 квiтня 1943
року за звинуваченням у зрадницькiй дiяльностi. 11
сiчня 1944 року справу припинено за малозначнiстю, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
СIРИК (СІРИКОВ) Євтихiй Романович,
1886 р. народження, с. Новобiла Новопсковського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 26 квiтня
1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СIРИК Iван Микитович, 1904 р. народження, с. Лозне Бiлокуракинського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Лозному, тесляр-приватник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10
жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СIРИК Микита Федорович, 1885 р. народження, с. Лозне Бiлокуракинського р-ну, украї-
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нець, освiта початкова. Проживав у Лозному, без
певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 25 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СІРИК (СЕРИК) Панас Захарович, 1894 р.
народження, с. Лозне Білокуракинського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав за місцем
народження, тесляр к-пу ім. Леніна. Донецьким обласним судом 16 червня 1936 року засуджений до 3
р. позбавлення волі. Реабілітований у 1968 році.
СIРИКОВ Григорiй Мусiйович, 1905 р. народження, с. Булавинiвка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 639 артилерiйського полку 181 стрiлецької
дивiзiї. Арештований 30 травня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 вересня 1943
року справу припинено за смертю пiдслiдного, що
сталася 20 липня 1943 року. Реабiлiтований у 1994
роцi.
СIРИКОВ Митрофан Андрiйович, 1896 р.
народження, с. Iллiрiя Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, службовець шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 26 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СIРИКОВ Олександр Iванович (Федорович), 1888 р. народження, м. Суми, українець, освiта початкова. Перебував пiд слiдством у Луганську,
у виправно-трудовiй колонiї НКВС. З наближенням
лiнiї фронту був етапований у схiднi райони країни.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Iркутської
обл., Російська Федерація, 2 сiчня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СIРИКОВ Серафим Андрiйович, 1913 р. народження, м. Старобiльськ, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 7 окремої мотострiлецької бригади. Вiйськовим трибуналом 20
танкового корпусу 17 липня 1943 року засуджений
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993
роцi.
СIРИКОВА Олена Мусiївна, 1892 р. народження, с. Шарiвка Бiлокуракинського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в с. Лозне Бiлокуракинського р-ну, не працювала. Спецколегiєю Донецького обласного суду 22 грудня 1936 року засуджена до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1992 роцi.
СIРОВГОВА Лукерiя Тимофiївна, 1895 р.
народження, с. Чистякове, Донецька обл., українка,
освiта початкова. Проживала в м. Брянка, контролер Держкiно. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 26 квiтня 1945 року засуджена до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1957 роцi.
СIРОДIДЕНКО Микола Родiонович, 1908
р. народження, с. Раївка Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, токар з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 26 квітня 1931 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 31
серпня 1932 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.
СIРОДIДЕНКО Олексiй Родiонович, 1900
р. народження, с. Раївка Слов'яносербського р-ну,

українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, токар з-ду iм. Жовтневої революцiї. Судовою
"трійкою" при Колегії ДПУ УРСР 25 сiчня 1932 року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СIРОКУРОВ Антон Васильович, 1898 р. народження, с. Ковалiвка Сватiвського р-ну, українець. Проживав у Ковалiвці, колгоспник к-пу iм.
Пархоменка. Народним судом Сватiвського р-ну 17
сiчня 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1988 роцi.
СIРОКУРОВ Михайло Дмитрович, 1878
(1877) р. народження, с. Кошелiвка Троїцького рну, українець, освiта початкова. Проживав у Кошелiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 грудня
1932 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СIРОКУРОВ Олександр Панасович, 1912 р.
народження, с. Малоолександрiвка Троїцького рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, кондуктор товарних вагонiв зал.ст. Попасна.
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ
УРСР вiд 25 лютого 1934 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СIРОКУРОВ Олександр Федорович, 1882 р.
народження, Артемiвський р-н Донецької обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Кремiнна, скотар радгоспу "Молокопродукти". Надзвичайною сесiєю Донецького мiжрайсуду 1 лютого 1932
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СIРОКУРОВ Савелiй Трохимович, 1899 р.
народження, с. Троське Краснолиманського р-ну
Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, робiтник Ящикiвської МТС.
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 22 липня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СIРОКУРОВ Якiв Захарович, 1879 р. народження, с. Покровське Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Покровському, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР від 17 квiтня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СIРОМАШЕНКО Марiя Миколаївна, 1915
р. народження, с. Томакiвка, Днiпропетровська
обл., українка, освiта початкова. Проживала в с.
Iвано-Дар'ївка Попаснянського р-ну, трактористка
к-пу "Бiльшовицький штурм". Арештована 11
квiтня 1942 року за звинуваченням у приналежностi
до нiмецьких розвiдорганiв. У зв'язку з воєнним
станом етапована углиб країни, де пiзнiше не виявлена. 13 лютого 1951 року справу припинено за недоведеністю звинувачення. Реабiлiтована у 1994
роцi.
СIРОМОЛОТ Матвiй Антонович, 1886 р.
народження, с. Михайлiвка Станично-Луганського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, кучер мiськвиконкому. Постановою
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 3 листопада 1932 року висланий на 3 р. за межi України
умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СIРОШТАН Микола Федорович, 1906 р.
народження, с. Курилiвка Куп'янського р-ну Харк-
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iвської обл., українець, освiта початкова. Проживав
у с-щi Ниркове Попаснянського р-ну, слюсар
зал.ст. Попасна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 31 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 22 сiчня 1938 року. Реабiлiтований
у 1957 роцi.
СIРОШТАН Петро Матвiйович, 1892 р. народження, м. Липецьк Тамбовської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м.
Попасна, iнженер-садiвник зал.ст.
Попасна.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
СIРОШТАН Петро Пилипович, 1890 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта початкова. Проживав у Троїцькому, голова артiлi. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 9-11 квiтня 1933
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СIРОШТАН Тихiн Симонович, 1875 р. народження, с. Макiївка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Макiївцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегії ДПУ УРСР від 8 сiчня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СIРОШТАН Федiр Кирилович, 1885 р. народження, с. Курилiвка Куп'янського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Стахановi, тесляр шахти № 4-2. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 25 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959
роцi.
СIХАУ Отто Михайлович, 1901 р. народження, с. Черняхiв, Київська обл., нiмець, освiта
початкова. Проживав у с. Демино-Олександрiвка
Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. Молотова. Донецьким обласним судом 10 березня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1965 роцi.
СІЯНСЬКИЙ Микола Матвiйович, 1898 р.
народження, с. Василєвка, Воронезька обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, ремонтний робiтник зал.ст.
Ровеньки. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 18 лютого 1942 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СКАБКIНА Лiдiя Артемiвна, 1900 р. народження, м. Днiпропетровськ, росiянка, освiта середня. Проживала в м. Луганську, секретар-друкарка
Луганського сiльгоспiнституту. Особливою нарадою при МДБ СРСР 18 жовтня 1950 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. У 1955 роцi Комiсiєю
по перегляду слiдчих справ притягнутих до вiдповiдальностi за контрреволюцiйнi злочини справу припинено. Реабiлiтована у 1994 роцi.
СКАВРОНСЬКИЙ Микола Йосипович,
1885 р. народження, с. Кадiївцi Кам'янець-Подiльського р-ну Кам'янець-Подiльської обл., українець,
освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, годинникар-приватник. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1967 роцi.
СКАКОВСЬКА Аделiя Флорiанiвна, 1893 р.
народження, с. Кам'яний Майдан Новоград-Волинського р-ну Київської обл., полька, неписьменна.
Проживала в с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну,

робiтниця залiзничної магiстралi Москва-Донбас.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 листопада
1937 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у
1990 роцi.
СКАКОВСЬКИЙ Йосип Iларiонович, 1883
р. народження, с. Кам'яний Майдан Новоград-Волинського р-ну Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у с. Заводянка Бiлокуракинського рну, тесляр зал. магiстралi "Москва-Донбас". Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 листопада 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1990 роцi.
СКАКОВСЬКИЙ Рафаїл Iванович, 1904 р.
народження, с. Кам'яний Майдан Новоград-Волинської мiськради Житомирської обл., поляк, неписьменний. Проживав у с. Павлiвка Бiлокуракинського
р-ну, скотар к-пу "Червона нива". Особливою нарадою при НКВС СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКАКОВСЬКИЙ Станiслав Iванович, 1904
р. народження, с. Новий Майдан Базалiйського р-ну
Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у с.
Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу
"Червона нива". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СКАКОВСЬКИЙ Теофiл Йосипович, 1895
р. народження, Новоград-Волинський р-н Київської
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт Бiлокуракине, технiчний працiвник Бiлокуракинського
райвиконкому. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований
у 1966 роцi.
СКАКУН Гнат Петрович, 1891 р. народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Калмикiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 7 травня 1933 року за звинуваченням у саботажi. 25 травня 1933 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1933 роцi.
СКАКУН Iван Iванович, 1904 р. народження, с. Верхньокам'янка Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник радгоспу "Гiрник". Постановою Судової "трійки" при Колегії ДПУ УРСР від 11 сiчня
1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКАКУН Iван Микитович, 1911 р. народження, с. Золотарiвка Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, дiльничний механiк шахти iм. Титова. Арештований 19 лютого 1943 року за звинуваченням у дезертирствi i пособництвi нiмецьким окупантам. 4
липня 1943 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СКАКУН Iван Савелiйович, 1871 р. народження, с. Верхньокам'янка Попаснянського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у Верхньокам'янці, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 25 грудня
1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКАКУН Павло Iванович, 1898 р. народження, с. Верхньокам'янка Попаснянського р-ну,
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українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Ниркове Попаснянського р-ну, стрiлочник зал.ст. Виїмка. Лiнiйним судом Північно-Донецької залiзницi 2
сiчня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СКАКУН Сергiй Антонович, 1926 р. народження, с. Золотарiвка Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Золотарiвцi,
колгоспник к-пу iм. Жовтневої революцiї. Арештований 15 грудня 1941 року за звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької розвiдки. 25 квiтня
1942 року справу припинено за недоведеністю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СКАКУН Степан Юхимович, 1899 р. народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Калмикiвцi, селянинодноосiбник. Народним судом Мiловського р-ну 22
сiчня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКАКУН Стефан Митрофанович, 1900 р.
народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Калмикiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 6 травня 1933 року за звинуваченням у саботажi. 3 червня 1933 року
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СКАКУН Харитина Василiвна, 1909 р. народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в Калмикiвцi, колгоспниця к-пу "2-а п'ятирiчка". Вiйськовим трибуналом 5 кавалерiйського корпусу 29 червня 1943
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
СКАКУНОВА Марiя Якiвна, 1923 р. народження, м. Лисичанськ, українка, освiта початкова.
Проживала в Лисичанську, вiдкатниця шахти iм.
Мельникова. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 26 червня 1942 року засуджена до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
СКАЛАУХ Євдокiя Романiвна, 1906 р. народження, с. Риб'янцеве Новопсковського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в Риб'янцевому, колгоспниця к-пу "Шлях до соцiалiзму". Особливою нарадою при НКВС СРСР 27 жовтня 1945
року засуджена до вислання за межi України як
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зраді
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СКАЛАЦЬКИЙ Йосип Тимофiйович, 1911
р. народження, с. Кривачинцi Волочиського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Кризьке Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу
iм. Постишева. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКАЛАЦЬКИЙ Лука Тимофiйович, 1896 р.
народження, с. Кривачинцi Волочиського р-ну Вінницької 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.
СКАЛЕНКО Федiр Юхимович, 1898 р. народження, с. Попiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
завiдуючий ларком "Донпромторгу". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 27 листопада 1937 року

засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959
роцi.
СКАЛКIН Олександр Прохорович, 1909 р.
народження, Смоленська обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 911 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 244 стрiлецької дивiзiї 27 квiтня 1942 року
засуджений до розстрiлу. 11 травня 1942 року розстрiл замiнено 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СКАЛОЗУБ Сергiй Семенович, 1912 р. народження, м. Олександрiя Кiровоградської обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi
Вiльхове Станично-Луганського р-ну, столяр лiсорозсадника. Арештований 3 липня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 серпня
1941 року справу припинено за недоведенiстю
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СКАЛЬСЬКИЙ Станiслав Йосипович, 1881
р. народження, Польща, поляк, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду iм. Артема.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 лютого
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1963 роцi.
СКАРБІНСЬКИЙ Костянтин Миколайович, 1900 р. народження, Польща, поляк, неписьменний. Проживав у м. Первомайську, возій вугiлля тресту "Первомайськвугiлля". Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКАРГА Iван Васильович, 1915 р. народження, с. Нижньопокровка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, боєць мiської воєнiзованої пожежної охорони.
Ворошиловградським обласним судом 31 жовтня
1940 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
СКАЧЕЛЯС Iван Францович, 1874 р. народження, с. Жищинцi Городоцького р-ну Вiнницької
обл., поляк, неписьменний. Проживав у с. Преображенне Сватiвського р-ну, робiтник Сватiвської психлiкарнi. Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СКАЧКО (СКОЧКО) Григорiй Олексiйович, 1875 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Великому Суходолi, ветеринар к-пу iм.
Iллiча. Арештований 27 сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 квітня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
СКАЧКО Михайло Петрович, 1887 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, крiпильник шахти № 8-9.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 жовтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СКАЧКО (СКОЧКО) Семен Миронович,
1886 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Великому Суходолi, конюх к-пу iм. Iллiча.
Арештований 27 сiчня 1933 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 28 березня 1933 року
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справу припинено за смертю звинувачуваного. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СКВОРЦОВ Борис Сергiйович, 1897 р. народження, с-ще рудника Карпова, Донецька обл.,
бiлорус, освiта середня. Проживав у м. Красний
Луч, плановик контори "Вуглезбут". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 16 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 3 березня
1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
СКИБА Антон Євстигнiйович, 1905 р. народження, м. Брянка, українець, освiта початкова.
Проживав
у
Брянцi,
селянин-одноосiбник.
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28 березня 1930
року засуджений до вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКИБА Едуард Фаустинович, 1918 р. народження, м. Лисичанськ, поляк, освiта початкова.
Проживав у м. Попасна, слюсар склозаводу.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 7 жовтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СКИБА Євстигнiй Трохимович, 1886 р. народження, м. Брянка, українець, освiта початкова.
Проживав у Брянцi, селянин-одноосiбник. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28 березня 1930
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКИБА Iван Сергiйович, 1915 р. народження, с. Калинiвка Горлiвського р-ну Донецької обл.,
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Новодар'ївка Ровенькiвської мiськради, складач вагонiв
зал.ст. Дар'ївка. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 13 квiтня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
СКИБА Йосип Гаврилович, 1896 р. народження, Краснодарський край, Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, помiчник машинiста паровоза зал.ст.
Переїзна. Арештований 23 жовтня 1930 року за звинуваченням у боротьбi з революцiйним рухом. 24
сiчня 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СКИБА Карл Едуардович, 1900 р. народження, с. Адамiвка Мархлевського р-ну Київської
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Преображенне Сватiвського р-ну, рахiвник к-пу "Бiльшовик". Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СКИБА Людвiг Едуардович, 1905 р. народження, с. Адамiвка Мархлевського р-ну Київської
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Преображенне Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. Постишева. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1975 роцi.
СКИБА Прокiп Трохимович, 1877 р. народження, м. Брянка, українець, освiта початкова.
Проживав у Брянцi, селянин-одноосiбник. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 28
березня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКИБА Тадеуш Фаустинович, 1926 р. народження, м. Попасна, поляк, освiта н/середня. Проживав у Попаснiй, не працював. Вiйськовим трибу-

налом вiйськ НКВС Донецької обл. 30 червня 1943
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СКИБА Трохим Трохимович, 1875 р. народження, м. Брянка, українець, освiта початкова.
Проживав у Брянцi, селянин-одноосiбник. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 28
березня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКИБИЦЬКИЙ Володимир Олександрович, 1906 р. народження, с-ще шахти № 10
Снiжнянського р-ну Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, механiк
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.
СКИБIН (СКИБА) Сергiй Iванович, 1895 р.
народження, с. Смирнiвка Лозiвського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта середня. Проживав у м.
Золоте Первомайської мiськради, возій-приватник.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 8 грудня 1937
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКИДАН Данило Дмитрович, 1904 р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради,
українець, неписьменний. Проживав у м. Красний
Луч, техпрацiвник мiськздороввiддiлу. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962
роцi.
СКИДАН Євдоким Михайлович, 1916 р. народження, с. Колядiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську Перевальського р-ну, крiпильник шахти №
10. Арештований 10 серпня 1938 року за звинуваченням в антирадянській агiтацiї. 28 грудня 1938
року справу припинено за недоведенiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СКИДАН Олексiй Максимович, 1875 р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради,
українець, неписьменний. Проживав у Мiусинську,
сторож будвiддiлу шахти № 151. Репресований
двiчi. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 20 лютого
1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований вiдповiдно у 1961 i 1989 роцi.
СКИДАН Полiкарп Романович, 1870 р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Красному
Куті, сторож к-пу "Червоний орач". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 10 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКИДАНЕНКО Iван Дмитрович, 1866 р.
народження, смт Бiлокуракине, українець, освіта
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, селянин-одноосiбник. Донецьким обласним судом 16-17
грудня 1932 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СКИДАНЕНКО Павло Дмитрович, 1864 р.
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта
початкова. Проживав у с. Пелагiївка Новопсковського р-ну, селянин-одноосiбник. Донецьким облас-
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ним судом 16-17 грудня 1932 року висланий за межі України. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СКИДАНОВА Марiя Макарiвна, 1922 р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну,
українка, освiта н/середня. Проживала в с-щi Iндустрiя Антрацитiвського р-ну, робiтниця радгоспу
"Iндустрiя". Луганським обласним судом 25 липня
1949 року засуджена до 25 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1993 роцi.
СКИДАНОВА Олександра Михайлiвна,
1887 р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну, українка, неписьменна. Проживала в
Красному Кутi, домогосподарка. Луганським обласним судом 29 липня 1949 року засуджена до 10 р.
позбавлення волi. 3 червня 1955 року Судовою колегією Верховного суду УРСР міру покарання знижено до 6 р. Реабiлiтована у 1993 роцi.
СКИДОНЕНКО Корнiй Федорович, 1908 р.
народження, с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, вантажник коксохiмiчного з-ду. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1965 роцi.
СКИРТАЧ Григорiй Петрович, 1910 р. народження, смт Маркiвка, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий. Вiйськовим
трибуналом 31 запасної стрiлецької бригади 13
сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СКИРТАЧ Петро Архипович, 1894 р. народження, с. Маринiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Маринiвці, бухгалтер Бондарiвського лiсорозсадника. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 20 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СКИТИБОГ Якiв Федосiйович, 1920 р. народження, с. Вечiрки Пирятинського р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Петровське Краснолуцької мiськради, апаратник
з-ду iм. Петровського. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 29 жовтня 1941 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СКИТСЬКИЙ Павло Якович, 1891 р. народження, с. Хмелiв Роменського р-ну Полтавської
обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Алчевську, старший майстер з-ду iм. Ворошилова.
Арештований 12 грудня 1930 року за звинуваченням у шкiдництвi. 23 сiчня 1931 року , перебуваючи
пiд слiдством, покiнчив життя самогубством. Справу припинено 6 березня 1964 року. Реабiлiтований
у 1995 роцi.
СКЛАВАС Костянтин Георгiйович, 1908 р.
народження, м. Ростов-на-Дону, Росiйська Федерацiя, грек, освiта н/середня. Проживав у м. Луганську, кресляр-копiювальник текстильної фабрики iм.
Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР
9 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СКЛАДАНИЙ Никифор Андрiйович, 1882
р. народження, с. Жаб'янка Уманського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Брянка, електрик мiськкомунгоспу. Донецьким

обласним судом 2 жовтня 1946 року засуджений до
6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СКЛАДНЄВ Олександр Петрович, 1903 р.
народження, с. Явкине Баштанського р-ну Миколаївської обл., росiянин, освiта початкова. Проживав
у м. Стахановi, маркшейдер шахти "Паркомуна"
тресту "Серговугiлля". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКЛЯРЕВСЬКИЙ Федiр Лук'янович, 1896
р. народження, смт Успенка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi,
вибiйник шахти iм. Червоного Хреста. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКЛЯРЕНКО Єрмолай Хрисанфович, 1902
р. народження, с. Сурсько-Литовське Сурсько-Литовського р-ну Днiпропетровської обл., українець,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар
"М'ясохолодбуду". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 7 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СКЛЯРЕНКО Iван Кузьмич, 1874 р. народження, с. Сурсько-Литовське Сурсько-Литовського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, селянин-одноосiбник. Постановою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР від 27 березня 1930 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКЛЯРЕНКО Iван Хрисанфович, 1899 р.
народження, с. Сурсько-Литовське Сурсько-Литовського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Розкiшне Лутугинського р-ну, слюсар Луганського "М'ясохолодбуду".
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 26
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СКЛЯРЕНКО-ПАЛЯНИЦЯ Марiя Миронiвна, 1904 р. народження, Одеський р-н Одеської
обл., українка, освiта початкова. Проживала в смт
Калинове Попаснянського р-ну, робiтниця свинорадгоспу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 1 липня 1944 року засуджена до 8 р. позбавлення волi.
Реабiлiтована у 1991 роцi.
СКЛЯРОВ Андрiй Афанасiйович, 1884 р.
народження, с. Стрiльцiвка Мiловського р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у Стрiльцiвцi, селянин-одноосiбник. Донецьким обласним судом 27
вересня 1935 року засуджений до 4 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СКЛЯРОВ Андрiй Петрович, 1898 р. народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Великоцьку, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 11 лютого 1932
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Постановою Особливої наради при МДБ СРСР вiд 14 травня 1949 року висланий за межi України. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1997 роках.
СКЛЯРОВ Василь Дмитрович, 1879 р. народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Великоцьку, без певного мiсця роботи. Арештований 9 листопада 1937
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25
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травня 1939 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину. Реабiлiтований у 1939 роцi.
СКЛЯРОВ Володимир Миколайович, 1910
р. народження, смт Селезнiвка Перевальського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Селезнiвцi, вантажник Краматорського цементного зду. Луганським обласним судом 30 квiтня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СКЛЯРОВ Iван Iванович, 1901 р. народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Великоцьку, колгоспник
к-пу "Нове життя". Арештований 26 листопада
1930 року за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 20 жовтня 1931 року з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1997
роцi.
СКЛЯРОВ Iван Михайлович, 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 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКЛЯРОВ Максим Данилович, 1895 р. народження, кол.х. Савелiвка, Новопсковський р-н,
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем
народження,
селянин-одноосiбник.
Судовою
"трiйкою" при Колегії ДПУ УРСР від 8 жовтня
1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКЛЯРОВ Микита Федорович, 1890 р. народження, кол.х. Черкаський Брiд, Краснодонський
р-н, українець, освiта початкова. Проживав за
мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Арештований 5 лютого 1930 року за звинуваченням у приналежності до терористичної групи. 2 квітня 1930
року справу припинено, з-під варти звільнений. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СКЛЯРОВ Микола Данилович, 1903 р. народження, с. Уразово, Воронезька обл., Росiйська
Федерацiя, українець, освiта н/вища. Проживав у м.
Лисичанську, iнспектор-методист мережi навчання
сiльськогосподарських працiвникiв. Донецьким обласним судом 31 липня 1937 року засуджений до 7
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1998 роцi.
СКЛЯРОВ Микола Михайлович, 1918 р.
народження, с. П'ятигорiвка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 80 окремого зенiтно-артилерiйського дивiзiону. Вiйськовим трибуналом 65 армiї 23 грудня
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
СКЛЯРОВ Микола Мусiйович, 1895 р. народження, кол.с. Грекове Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, українець, освiта початкова.
Проживав за мiсцем народження, не працював. Луганським обласним судом 28 жовтня 1939 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
СКЛЯРОВ Митрофан Семенович, 1903 р.
народження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Бiрюковому, робiтник шахти № 39 (Ростовська обл., Росiйська Федерацiя). Луганським обласним судом 17
листопада 1949 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.

СКЛЯРОВ Олександр Никифорович, 1928
р. народження, с. Голубiвське Попаснянського рну, українець, освiта початкова. Перебував у лавах
партизанського загону. Вiйськовим трибуналом 20
гвардiйської стрiлецької дивiзiї 8 грудня 1942 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СКЛЯРОВ Олексій Микитович, 918 р. народження, м. Краматорськ Донецької обл., українець, освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий 8 армії. До призову проживав у с. Мирна Долина Попаснянського р-ну. Військовим трибуналом 8
армії 27 липня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1964 році.
СКЛЯРОВ Олексiй Якович, 1906 р. народження, с-ще Великоведмеже Ровенькiвської
мiськради, росiянин.Проживав у Великоведмежому, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при
Колегiї ДПУ УРСР 12 вересня 1930 року засуджений до вислання за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СКЛЯРОВ Петро Павлович, 1907 р. народження, с. Дмитрiвка Чистякiвського р-ну Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Красний Луч, вантажник пункту "Заготзерно". 30
грудня 1941 року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1105 засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СКЛЯРОВ Тимофiй Миколайович, 1913 р.
народження, с. Великомихайлiвка, Курська обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Лисичанську, слюсар шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
СКЛЯРОВ Федiр Трохимович, 1875 р. народження, смт Маркiвка, українець, освiта неписьменний. Проживав у Маркiвцi, селянин-одноосiбник.
Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ
УРСР 18 сiчня 1931 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКЛЯРОВА Домна Кiндратiвна, 1876 р. народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, українка, неписьменна. Проживала в с. Стрiльцiвка
Мiловського р-ну, селянка-одноосiбниця. Арештована 2 квiтня 1935 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 квiтня 1935 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1935 роцi.
СКЛЯРОВА Килина Борисiвна, 1888 р. народження, смт Бiлокуракине, українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, санiтарка обласної лiкарнi. Арештована 17 листопада 1941 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 сiчня
1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1994 роцi.
СКЛЯРОВА Мотрона Василiвна, 1914 р. народження, смт Новоолександрiвка Краснодонського р-ну, українка, неписьменна. Проживала в м.
Краснодонi, селянка-одноосiбниця. 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.
СКЛЯРСЬКИЙ Григорiй Михайлович,
1901 р. народження, с. Жищинцi Городоцького р-ну
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Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у кол.с. Вовче Покровської сiльради Троїцького рну, колгоспник к-пу "Вiльне життя". Особливою
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
СКНАРIН Семен Iванович, 1879 р. народження, с. Пантюхине Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Пантюхиному,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 13 сiчня 1930 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СКОБIН Степан Iванович, 1894 р. народження, смт Бiловодськ, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Алчевську, приватник. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 19 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990
роцi.
СКОБЦОВ Сидiр Климентович, 1871 р. народження, с. Павленкове Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Павленковому, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 16 липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1995 роцi.
СКОВОРОДЬКО Павло Тарасович, 1900 р.
народження, смт Новопсков, українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, рахiвник
райспоживспiлки. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 9 жовтня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1954 роцi.
СКОВОРОНСЬКИЙ Франц Миколайович,
1904 р. народження, с. Тернавка Смотрицького р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у м. Кiровську, помiчник шофера шахти "Нова Голубiвка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКОКОВ Василь Федотович, 1922 р. народження, кол.с. Черкаське Євсузької сiльради Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, вiдкатник шахти № 3. 16 червня
1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по
охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991
роцi.
СКОКОВ Михайло Iванович, 1899 р. народження, кол.с. Черкаське Євсузької сiльради Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав на кол.х. Жалкiвський, Слов'яносербський рн, тракторист вiддiлу робiтничого постачання Луганського вiддiлу Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Репресований двiчi. Арештований 28 липня 1934 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 вересня 1934 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 10 лютого
1943 року арештований за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 9 травня 1943 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1943 роках.
СКОКОВ Якiв Iванович, 1906 р. народження, кол.с. Черкаське Євсузької сiльради Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 375 запасного стрiлецького
полку. Арештований 30 квiтня 1942 року за звину-

ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 червня 1942
року виправданий Вiйськовим трибуналом 16 окремої запасної стрiлецької бригади, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.
СКОКОВА Вiра Михайлiвна, 1916 р. народження, м. Старий Оскол Курської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянка, освiта н/середня. Проживала в
м. Луганську, секретар-друкарка. Арештована 3 березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi
нiмецьким окупантам. 26 липня 1943 року справу
припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтована у 1994 роцi.
СКОМАРОВСЬКИЙ Адольф Титович,
1910 р. народження, с. Лебединцi Вчорайшанського
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, шофер "Лiсторгу". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СКОМОРОХА Семен Денисович, 1897 р.
народження, с. Дем'янiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 124 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 41 стрiлецької дивiзiї 10 травня 1943 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 20 травня
1943 року. Реабiлiтований у 1998 роцi.
СКОМОРОХОВА Єфросинiя Тимофiївна,
1885 р. народження, смт Бiлокуракине, українка,
неписьменна. Проживала в с. Дем'янiвка Бiлокуракинського р-ну, селянка-одноосiбниця. Постановою
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР 12 березня 1930
року вислана за межi України. Реабiлiтована у 1996
роцi.
СКОПЕЦЬ Андрiй Якович, 1906 р. народження, м. Прилуки Чернiгiвської обл., українець,
освiта середня. Проживав у с. Красне Краснодонського р-ну, директор сiльської НСШ. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960
роцi.
СКОРИК Антон Омелянович, 1907 р. народження, с. Смолянинове Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник шахти iм. Войкова. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СКОРИК Григорiй Михайлович, 1896 р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, головний бухгалтер шахти iм. Паркомуни.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1962 роцi.
СКОРИК Дмитро Iванович, 1916 р. народження, с. Садки Старобiльського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у с-щi Криворiжжя
Слов'яносербського р-ну, електрик шахти № 1-бiс.
Арештований 25 червня 1938 року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй дiяльностi. 18 серпня
1938 року справу припинено за вiдсутнiстю складу
злочину. Реабiлiтований у 1938 роцi.
СКОРИК Євген Миколайович, 1927 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Лисичанську, не працював. Арештований 26 березня 1943 року за звинуваченням у
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причетностi до нiмецьких розвiдорганiв. 19 квiтня
1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
СКОРИК Зiновiй Маркович, 1886 р. народження, с. Орлiвець Петрiвського р-ну Київської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Зоринську Перевальського р-ну, крiпильник шахти
"Никанор". Луганським обласним судом 19 серпня
1939 року засуджений до 1,5 р. позбавлення волi. З
урахуванням строку попереднього ув'язнення
звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.
СКОРИК Iван Федорович, 1900 р. народження, с. Петрiвка Горлiвського р-ну Донецької
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Петровське Краснолуцької мiськради, рiльник к-пу
"Укрдинамiтник". Постановою Судової "трiйки"
при Колегiї ДПУ УРСР від 26 лютого 1934 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СКОРИК Микола Петрович, 1908 р. народження, с. Паскiвка Карлiвського р-ну Полтавської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Алчевську, вантажник зал.ст. Алчевськ. Арештований 21 сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 31 березня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СКОРИК (СКОРИКОВ) Митрофан Панасович, 1875 р. народження, с. Петровеньки Слов'яносербського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Петровеньках, селянин-одноосiбник. Луганським обласним судом 3-5 сiчня 1930 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СКОРИК Михайло Iванович, 1871 р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Калиновому,
без певних занять. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Донецької обл. 18 вересня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1995 роцi.
СКОРИК Овсiй Iванович, 1895 р. народження, с. Смолянинове Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Смоляниновому, лiсоруб Новоайдарського лiсництва. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКОРИК (СКОРИКОВ) Олександр Митрофанович, 1910 р. народження, с. Петровеньки Слов'яносербського р-ну, українець, освiта початкова.
Проживав у Петровеньках, селянин-одноосiбник.
Луганським окружним судом 3-5 сiчня 1930 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СКОРИК Олександра Зiновiївна, 1901 р. народження, с. Макіївка Куп'янського р-ну Харкiвської обл., українка, освiта початкова. Проживала в м.
Стахановi, домогосподарка. Луганським обласним
судом 1 грудня 1947 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
СКОРИК Охрім Нойович, 1900 р. народження, с. Великi Солонцi Новосанжарського р-ну Полтавської обл., українець, освiта середня. Проживав
у м. Антрацитi, викладач СШ м. Щотове Антрацитiвської мiськради. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй

обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
СКОРИК Павло Федорович, 1910 р. народження, с. Новоганнiвка Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 115 мостового батальйону 44 залiзничної
бригади. Вiйськовим трибуналом залiзничних
вiйськ 2 Українського фронту 11 грудня 1944 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1970 роцi.
СКОРИК Прокiп Васильович, 1926 р. народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 32 окремої автороти 6 артилерiйської дивiзiї. 26
травня 1948 року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 24202 засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
СКОРИК Якiв Васильович, 1904 р. народження, с. Полтавське Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Полтавському, завiдуючий сiльським магазином. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 12 сiчня 1944 року засуджений до
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
СКОРИКОВ Василь Михайлович, 1911 р.
народження, с. Мечетка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, начальник дiльницi шахти "Центральна-Бокiвська". Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1960 роцi.
СКОРИКОВ Семен Нефедович, 1906 р. народження, с. Красна Талiвка Станично-Луганського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Краснiй Талiвцi, бригадир к-пу "Червоний прапор".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 20 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу.
6 вересня 1941 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.
СКОРИНА Сергій Оникійович, 1900 р. народження, с. Орлівка Куликівського р-ну Чернігівської обл., українець, освіта вища. Військовослужбовець 63 запасного стрілецького полку. До призову проживав у м. Лисичанську. Військовим трибуналом 7 запасної стрілецької бригади Волгоградського військового округу 14 січня 1942 року засуджений до розстрілу. Президією Верховної Ради
СРСР розстріл замінено 10 р. позбавлення волі і 24
березня 1942 року відправлений на фронт. Реабілітований у 1998 році.
СКОРИНIН Василь Семенович, 1906 р. народження, смт Лотикове Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 1003 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 279 стрiлецької дивiзiї 6 травня 1943 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СКОРИЧЕНКО Панас Порфирович, 1914 р.
народження, с. Орiхове Попаснянського р-ну, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий запасного батальйону 88 стрiлецької дивiзiї.
Вiйськовим трибуналом 8 армiї 5 жовтня 1945 року
засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.

320

Назвемо всіх поіменно
СКОРНО Карл Карлович, 1901 р. народження, кол.с. Зоря Попаснянського р-ну, нiмець, освiта
початкова. Проживав у м. Лисичанську, вантажник
з-ду "Донсода". Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 31 травня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 1 серпня
1937 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СКОРНО Мартин Карлович, 1897 р. народження, кол.с. Зоря Попаснянського р-ну, нiмець,
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, диспетчер транспортного вiддiлу склозаводу "Пролетар". Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 31 травня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СКОРОБОГАТОВ Єгор Федорович, 1917 р.
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Мiусинську, робiтник Хрустальненської МТС. Арештований 13 сiчня 1936 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 21
березня 1936 року справу припинено за вiдсутнiстю
доказiв злочинної дiяльностi, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1936 роцi.
СКОРОБОГАТОВ Петро Тимофiйович,
1911 р. народження, м. Красний Луч, українець,
освiта н/вища. Проживав у Красному Лучi, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 13 червня 1942 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1974 роцi.
СКОРОБОГАТОВ Петро Федорович, 1905
р. народження, с. Саринiвка Кашарського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, коваль ковальського цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СКОРОБОГАТОВ Тит Павлович, 1883 р.
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Мiусинську, служитель релiгiйного культу. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР від 20
лютого 1934 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1961 роцi.
СКОРОБОГАЧ Григорiй Володимирович,
1922 р. народження, с. Кобзiвка Красноградського
р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Дебальцеве Донецької обл., комiрник будiвельно-вiдновлювальної дiльницi № 3
зал.ст. Дебальцеве. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 12 червня 1952 року засуджений до
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКОРОВ Сергiй Михайлович, 1904 р. народження, х. Новоселiвка, Чернянський р-н Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Зоринську Перевальського рну, запальник шахти "Никанор". "Трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 22 вересня 1938 року.
Реабiлiтований у 1961 роцi.
СКОРОПАД Iван Iванович, 1914 р. народження, с. Тарноруда Волочиського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Новорозсош Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу
"Паркомуна". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок

виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1961
роцi.
СКОРОХОД Анатолiй Степанович, 1920 р.
народження, м. Попасна, українець, освiта середня.
Вiйськовослужбовець, рядовий 1 батальйону 31
окремої стрiлецької бригади. Арештований 8 лютого 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 лютого 1942 року справу припинено за
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
СКОРОХОД Гнат Iванович, 1875 р. народження, с. Панькiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у с. Заїкiвка Бiлокуракинського р-ну, селянин-одноосiбник. Вiйськовим трибуналом 35 району авiацiйного базування
27 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СКОРОХОД Євлампiй Гордiйович, 1884 р.
народження, с. Половинкине Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с-щі Калинiвка Ровенькiвської мiськради, не працював.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 6 серпня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СКОРОХОД Назар Iванович, 1891 р. народження, м. Попасна, українець, освiта початкова.
Проживав у Попаснiй, слюсар вагоноремонтного зду. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi
12 липня 1940 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СКОРОХОД Оникандр (Олександр) Iванович, 1901 р. народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
у м. Лисичанську, вибiйник шахти iм. ОДПУ.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 жовтня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1961 роцi.
СКОРОХОД Пантелiй Семенович, 1899 р.
народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Чабанiвцi,
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 15 березня 1930
року засуджений до 7 р. позбавлення волi.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1958 роках.
СКОРОХОД Петро Михайлович, 1904 р. народження, м. Попасна, українець, освiта середня.
Проживав у Попаснiй, заступник начальника зал.ст.
Попасна. Арештований 14 жовтня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам.
23 сiчня 1944 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СКОРОХОД Сидiр Денисович, 1901 р. народження, с. Панькiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Панькiвцi, робiтник залiзничної магiстралi Москва-Донбас. Арештований 19 травня 1942 року за звинуваченням у
причетностi до нiмецьких розвiдорганiв. 18 лютого
1943 року справу припинено за смертю пiдслiдного.
Реабiлiтований у 1996 роцi.
СКОРОХОД Тимофiй Iванович, 1896 р. народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, вагар зал.ст. Рубiжне. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
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Донецької залiзницi 27 червня 1937 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990
роцi.
СКОРОХОД Федiр Iванович, 1899 р. народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, вибiйник шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 22 жовтня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКОРОХОД Федiр Панасович, 1887 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Мiстках, без певного
мiсця роботи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКОРОХОД Юхим Iванович, 1907 р. народження, с. Бурчак-Михайлiвка Станично-Луганського р-ну, українець, освiта н/вища. Проживав у с.
Iллiрiя Лутугинського р-ну, директор сiльської
школи. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 1 серпня 1945 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СКОРОХОД Юхим Прокопович, 1896 р. народження, с. Панькiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Панькiвцi,
бригадир к-пу "20 рокiв Жовтня". Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 22 квiтня 1942 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СКОРОХОД Якiв Панасович, 1895 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Мiстках, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 15 березня 1930 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКОРОХОД Якiв Савелiйович, 1912 р. народження, с. Нижньопокровка Старобiльського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Нижньопокровцi, селянин-одноосiбник. Вiйськовим
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 21
серпня 1935 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СКОРОХОДОВ Василь Андрiйович, 1885
(1886) р. народження, Россошанський р-н Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Олександрiвську Артемівської райради м. Луганська, свинар радгоспу "1
Травня". Арештований 2 квiтня 1932 року за звинуваченням у здiйсненнi теракту. 29 червня 1932 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СКОРОХОДОВА Марiя Савелiївна, 1925 р.
народження, с. Михайлiвка Кремiнського р-ну,
українка, освiта н/середня. Проживала в м. Рубiжне,
не працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС
Луганської обл. 30 серпня 1946 року засуджена до 7
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
СКОРОХОДОВА Марiя Семенiвна, 1885 р.
народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну,
українка, неписьменна. Проживала в Чабанiвцi, селянка-одноосiбниця. Постановою Особливої наради
при Колегії ДПУ УРСР від 9 сiчня 1931 року вислана за межi України. Реабiлiтована у 1989 роцi.
СКОРОХОДОВА Фекла Семенiвна, 1891 р.
народження, с. Куряче Свердловської мiськради,
українка, неписьменна. Проживала в Курячому, до-

могосподарка. 11 лютого 1942 року Вiйськовим
трибуналом вiйськової частини 1125 засуджена до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
СКОРОХОДЦЕВ Федiр Федорович, 1903 р.
народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. Проживав у Луганську, помiчник машинiста
з-ду № 60. Арештований 15 вересня 1928 року за
звинуваченням у диверсiйних дiях. 7 грудня 1928
року виправданий Луганським обласним судом. Реабiлiтований у 1928 роцi.
СКОРУПСЬКИЙ Василь Андрiйович, 1893
р. народження, с. Дахнiвка Сатанiвського р-ну Вінницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, бухгалтер труболиварного з-ду. Арештований 21 травня 1936 року за звинуваченням у
шпигунствi. 3 серпня 1936 року справу припинено
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у
1995 роцi.
СКОРУПСЬКИЙ Iван Андрiйович, 1900 р.
народження, с. Дахнiвка Сатанiвського р-ну Вiнницької обл., поляк.Проживав у м. Попаснiй, вантажник зал.ст. Попасна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКОРУПСЬКИЙ Микола Iванович, 1904 р.
народження, с. Зелене Барського р-ну Вiнницької
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Великоцьк Мiловського р-ну, тракторист Великоцької
МТС. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКОСАРЕНКО Захар Iванович, 1894 р. народження, с. Новоселiвка Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, зчіплювач вагонiв
зал.ст. Сентянiвка. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 21 жовтня 1940 року засуджений до
4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКОТНИЦЬКИЙ Антон Якович, 1891 р.
народження, с. Сумляни Пiдгаєцького р-ну Тернопiльської обл., поляк, неписьменний. Проживав у с.
Можнякiвка Новопсковського р-ну, тесляр к-пу iм.
Ленiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКОТНИЦЬКИЙ Микола Матвiйович,
1880 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, пічник селищної Ради.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 січня 1938
року засуджений до розстрілу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СКОТСЬКИЙ Тимофiй Платонович, 1904
р. народження, с. Ново-Дєдiн Климовицького р-ну
Могильовської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта середня. Проживав у м. Алчевську, робiтник ВТК з-ду
iм. Ворошилова. Донецьким обласним судом 15 вересня 1935 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
СКОЧIЙ Федiр Семенович, 1898 р. народження, с. Галиця Нiжинського р-ну Чернiгiвської
обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м.
Старобiльську, бухгалтер контори кiнопрокату.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 жовтня
1943 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
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СКРЕБЦОВ Арсентiй Дмитрович, 1916 р.
народження, с. Караван-Солодкий Маркiвського рну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, помiчник командира взводу 57 автороти.
Вiйськовим трибуналом 12 армiї 14 липня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СКРЕБЦОВ Василь Фандійович, 1870 р. народження, кол.с. Солодке Нижньопокровської
сiльради Старобiльського р-ну, українець, освiта
неписьменний. Проживав за мiсцем народження,
селянин-одноосiбник.
Постановою
Судової
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР від 8 жовтня 1931
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СКРЕБЦОВ Євдоким Стефанович, 1879 р.
народження, кол.с. Солодке Нижньопокровської
сiльради Старобiльського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав у с-щi Лимарiвського конезаводу Бiловодського р-ну, коваль-приватник. Арештований 17 квiтня 1931 року за звинуваченням у
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї.
Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1997 роцi.
СКРЕБЦОВ Iван Микитович, 1923 р. народження, смт Новопсков, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 4 запасної iнженерно-саперної бригади резерву головного командування. Вiйськовим трибуналом Свердловського
гарнiзону, Росiйська Федерацiя. 13 березня 1944 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1981 роцi.
СКРЕБЦОВ Максим Антонович, 1899 р. народження, кол.с. Солодке Нижньопокровської
сiльради Старобiльського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Зоринську Перевальського р-ну, тесляр шахти "Никанор". "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКРЕБЦОВ Михайло Сергiйович, 1913 р.
народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, вантажник лiсного складу 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.
СКРЕБЦОВ Олександр Єгорович, 1896 р.
народження, с. Кубанка, Кубанська обл., Росiйська
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у
с. Новорозсош Новопсковського р-ну, кравець к-пу
iм. Постишева. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 23 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКРЕБЦОВ (СКРЕПЦОВ) Петро Федорович, 1921 р. народження, с. Карпове-Крiпенське
Свердловської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Карпове-Крiпенському, колгоспник к-пу № 3. Арештований 29 червня 1942 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 жовтня
1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
СКРЕБЦОВ Пимiн Володимирович, 1899 р.
народження, с. Караван-Солодкий Маркiвського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Кара-

ван-Солодкому, колгоспник к-пу iм. Ленiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 серпня 1935
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКРЕБЦОВ Семен Костянтинович, 1870 р.
народження, с. Павленкове Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Новорозсош Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу "Паркомуна". 15 травня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СКРЕБЦОВ Сергiй Данилович, 1886 р. народження, с. Карпове-Крiпенське Свердловської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Карпове-Крiпенському, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР
вiд 3 травня 1932 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКРЕБЦОВ Степан Данилович, 1894 р. народження, с. Карпове-Крiпенське Свердловської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Карпове-Крiпенському, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР
вiд 31 липня 1932 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКРЄБОВСЬКИЙ (СКРІБОВСЬКИЙ) Петро Станiславович, 1900 р. народження, Польща,
поляк, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, завiдуючий будiвельним цехом тресту "Лисичанськвугiлля". Особливою"Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Страчений 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
СКРЖИНСЬКИЙ
(СКРІЖИНСЬКИЙ)
Владислав Юлiанович, 1890 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Мiусинську Краснолуцької мiськради, капiтан судна, що
забезпечувало роботу земснаряда на спорудженнi
Штерiвської ДРЕС. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СКРИЛЬНИКОВА Устина Никанорiвна,
1898 р. народження, с. Стара Осота Черкаського рну Київської обл., українка, освiта початкова. Проживала в м. Краснодонi, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 24
листопада 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
СКРИЛЬОВ Олександр Борисович, 1913 р.
народження, смт Новоолександрiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 753 стрiлецької дивiзiї.
Вiйськовим трибуналом 3 гвардiйської армiї 7 березня 1945 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1996 роцi.
СКРИЛЬОВ Федiр Борисович, 1898 р. народження, смт Комсомольський Свердловської
мiськради, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 217 мiнометного полку.
Вiйськовим трибуналом 13 артдивiзiї 19 грудня
1943 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СКРИННИК Iван Омелянович, 1910 р. народження, с. Орлiвець, Київська обл., українець,
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, робi-
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тник шахти № 6. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 3 червня 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
СКРИННИК Микола Васильович, 1902 р.
народження, с. Слоновка Новооскольського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Кремiнна, десятник
шахти "Кремiнна" тресту "Лисичанськвугiлля".
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
СКРИННИК Тимофiй Оврамович, 1892 р.
народження, м. Привiлля Лисичанської міськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Привiллi,
вибiйник шахти iм. Артема. Репресований двiчi.
Донецьким обласним судом 5 вересня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 27 травня 1942
року арештований за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 червня 1942 року справу припинено за недостатнiстю звинувачення. Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 i 1994 роках.
СКРИННИКОВ Олександр Трохимович,
1926 р. народження, с. Подгорне Калачевського рну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав у м. Луганську,
шофер "Шахтобуду". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 3 жовтня 1945 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СКРИПКА Антон Харитонович, 1889 р. народження, Одеська обл., українець. Проживав у м.
Луганську, викладач курсiв майстрiв соцпрацi з-ду
iм. Жовтневої революцiї. Донецьким обласним судом 10 жовтня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
СКРИПКА Кузьма Артемович, 1889 р. народження, с. Жеребець, Днiпропетровська обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Сватове, бригадир тракторної бригади Сватiвської МТС.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 26
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СКРИПКА Лука Порфирович, 1886 р. народження, с. Варварiвка Юр'ївського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, конюх мiськкомунгоспу.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКРИПКА Панас Iванович, 1908 р. народження, с. Вiкторове Шалигинського р-ну Сумської
обл., українець, освiта початкова. На час арешту
член ВКП(б). Проживав у м. Перевальську, вибiйник шахти № 4. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 14 листопада 1937 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СКРИПКIН Прокiп Максимович, 1902 р.
народження, с. Черняєвка Iзмалковського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, наваловiдбiйник шахти "Сталiнський вибiй". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 4 жовтня
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.

СКРИПНИК Андрiй Федорович, 1897 р. народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Тарасiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 20 травня 1932 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 червня
1933 року справу припинено за смертю підслідного.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
СКРИПНИК Антон Павлович, 1900 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Проживав у Сватовому, бухгалтер мiської лiкарнi.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1960 роцi.
СКРИПНИК Антонiна Семенiвна, 1926 р.
народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, українка, освiта н/середня. Проживала в Новочервоному, колгоспниця к-пу iм. Калiнiна. Постановою
Особливої наради при НКВС СРСР від 24 листопада 1945 року вислана за межi України як член сiм'ї
репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СКРИПНИК Варвара Трохимiвна, 1906 р.
народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в Новочервоному, колгоспниця к-пу iм. Калiнiна. Постановою
Особливої наради при НКВС СРСР від 24 листопада 1945 року вислана за межi України як член сiм'ї
репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СКРИПНИК Василь Титович, 1894 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Проживав у Лисичанську, машинiст "Пiвнiчдондресу". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу і того ж
дня страчений. Реабiлiтований у 1957 роцi.
СКРИПНИК Григорiй Павлович, 1896 р.
народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав у Сватовому, бухгалтер райторгвiддiлу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 25 грудня 1944 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СКРИПНИК Григорiй Тарасович, 1912 р.
народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова. Проживав у Кремiннiй, вибiйник шахти "Кремiнна". Арештований 10 травня 1942 року за звинуваченням у приналежностi до антирадянського
угруповання. 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.
СКРИПНИК Iван Омелянович, 1914 р. народження, с. Проїждже Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Гiрське Первомайської мiськради, крiпильник 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.
СКРИПНИК Йосип Iванович, 1918 р. народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Новоборовому,
колгоспник к-пу iм. Чкалова. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 14 травня 1945
року засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
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СКРИПНИК Максим Васильович, 1892 р.
народження, с. Кричанiвка Кам'янець-Подiльського
р-ну Вiннiцької обл., українець, освiта початкова.
Проживав: роз'їзд 41-й кiлометр, колiйний обхiдник
14-ї дистанцiї колiї м. Попасна. Лiнiйним судом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 3 червня 1938 року
засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СКРИПНИК Микита Омелянович, 1888 р.
народження, с. Кононiвка Бiловодського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Кононiвцi, колгоспник к-пу "Ленiнський шлях". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКРИПНИК Михайло Iванович, 1899 р. народження, с. Проїждже Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Проїжджому,
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 9 грудня 1931 року засуджений до
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКРИПНИК Михайло Микитович, 1895 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. 10 червня 1933 року справу припинено за
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду.
Реабiлiтований у 1995 роцi.
СКРИПНИК Олексiй Назарович, 1891 р.
народження, смт Дубiвський Антрацитiвської
мiськради, українець, освiта вища. Проживав у м.
Луганську, юрисконсульт хлiбозаводу. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.
СКРИПНИК Олексiй Остапович, 1872 р.
народження, с. Демино-Олександрiвка Троїцького
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с.
Роднички Троїцького р-ну, без певних занять. Арештований 18 жовтня 1937 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 5 сiчня 1938 року справу
припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СКРИПНИК Павло Леонтiйович, 1901 р.
народження, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний
Луч, журналiст шахти № 5-7. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1955
роцi.
СКРИПНИК Павло Олександрович, 1914 р.
народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Секменiвського крейдяного кар'єру Попаснянського р-ну, тесляр кар'єру.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1956 роцi.
СКРИПНИК Павло Павлович, 1883 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Проживав у Сватовому, бухгалтер 7-ї дистанцiї колiї. Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 29 листопада 1937 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. 11 сiчня 1940 року мiру покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКРИПНИК (СКРИПНИКОВ) Пилип Олександрович, 1892 р. народження, м. Мiусинськ
Краснолуцької мiськради, українець, освiта почат-

кова. Проживав у Мiусинську, слюсар шахти № 17бiс. Репресований двiчi. Арештований 28 лютого
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 березня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 20
лютого 1934 року Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР засуджений до 5 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований вiдповiдно у 1933 i 1961 роках.
СКРИПНИК Савелiй Федорович, 1890 р.
народження, с. Пiщане Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Пiщаному, селянин-одноосiбник. Арештований 20 сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.
Справу припинено 4 листопада 1933 року за смертю звинувачуваного. Реабiлiтований у 1933 роцi.
СКРИПНИК Семен Iванович, 1898 р. народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова.
На час арешту член
ВКП(б). Проживав у Литвинiвцi, без певних занять.
Донецьким обласним судом 7 червня 1936 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
СКРИПНИК Тетяна Iванiвна, 1915 р. народження, смт Троїцьке, українка, освiта початкова.
Проживала в Троїцькому, тимчасово не працювала.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi
тилу 12 армiї 6 грудня 1941 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1991 роцi.
СКРИПНИКОВ (СКРИПНИК) Данило
Власович, 1910 р. народження, с. Мала Лозовка
Чертковського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, не працював. Донецьким обласним судом 10 серпня 1936 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СКРИПНИКОВ Дмитро Васильович, 1914
р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької
мiськради, українець, освiта вища. Проживав у Мiусинську, черговий iнженер Штердресу. Луганським
обласним судом 10 грудня 1945 року засуджений
до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
СКРИПНИКОВ (СКРИПНИК) Корнiй Наумович, 1895 р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав у Мiусинську, моторист Штердресу. Арештований 28 грудня 1933 року за звинуваченням у
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 7
лютого 1934 року прокурором м. Красний Луч
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СКРИПНИКОВ Микола Созонович, 1914 р.
народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий вiйськової частини 1688. Арештований 21 листопада 1941 року
за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 17 грудня
1941 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СКРИПНИКОВ Микола Федорович, 1907
р. народження, смт Великий Лог Краснодонського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт
Крiпенський Антрацитiвської міськради, вантажник
шахти № 23. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
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СКРИПНИЧЕНКО Василь Павлович, 1894
р. народження, с. Красне Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi.
Арештований 6 квiтня 1933 року за звинуваченням
в антирадянських дiях. 28 травня 1933 року справу
припинено, з-пiд варти звiльнений. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 i 1989 роках.
СКРИПНИЧЕНКО Iван Iванович, 1878 р.
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у Єпiфанiвцi,
селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 лютого 1932 року засуджений
до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СКРИПНИЧЕНКО Iван Пилипович, 1906
р. народження, с. Устинiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, слюсар шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 жовтня
1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СКРИПНИЧЕНКО Лука Трохимович, 1890
р. народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, колiйний обхiдник
зал.ст. Вовчоярiвка. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 27 лютого 1933 року засуджений
до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СКРИПНИЧЕНКО Микола Павлович,
1896 р. народження, с. Красне Краснодонського рну, українець. Проживав у м. Луганську, робiтник
прокатного цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 серпня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СКРИПНИЧЕНКО Олександр Андрiйович,
1910 р. народження, м. Стаханов, українець, освiта
початкова. Вiйськовослужбовець, командир взводу
1191 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом
358 стрiлецької дивiзiї 14 серпня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 11 вересня 1942
року Вiйськовим трибуналом Калiнiнського фронту
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.
СКРИПУЧИЙ Iван Гарасимович, 1887 р.
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, конюх кiнного двору крейдяного кар'єру зду "Донсода". Арештований 3 травня 1938 року за
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної повстанської органiзацiї. 5 сiчня 1939 року
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для
притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СКРИПЧЕНКО Якiв Дмитрович, 1893 р.
народження, с. Дар'ївка Свердловської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Дар'ївцi,
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР 23 грудня 1930 року засуджений
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СКРИЦЬКА Любов Олександрiвна, 1926 р.
народження, Червоноармiйський р-н Житомирської

обл., українка, освiта н/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., з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1991 роцi.
СКРОБОВ Петро Iванович, 1907 р. народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новорозсошi, бригадир к-пу iм. Чапаєва. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 19 вересня
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
СКРОБОВ Федiр Григорович, 1895 р. народження, с. Чорнявка Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Полушкине Троїцького р-ну, голова к-пу "Хвиля революцiї". Старобiльським окружним судом 19 квiтня 1936 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
СКРЯБIН Сафон Єлисейович, 1886 р. народження, х. Фомiн, Серафимовицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, лiсогон шахти № 7-8 "Карл".
Донецьким обласним судом 15 червня 1935 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
СКРЯБIНА Лукерiя Єгорiвна, 1880 р. народження, Новосільський р-н Тульської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, неписьменна. Проживала в
м. Стахановi, домогосподарка. Арештована 21 грудня 1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї i пособництвi нiмецьким окупантам. 30 березня 1944 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована
у 1944 роцi.
СКРЯБIНА-МАЗIДОВА Марфа Iонiвна,
1915 р. народження, с. Грязци Лівенського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта
початкова. Проживала в м. Красний Луч, праля відділу робітничого постачання "Штердресу". Арештована 23 березня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. У зв'язку з воєнним станом етапована углиб країни, де пiзнiше не виявлена. 20 грудня 1949 року справу припинено. Реабiлiтована у 1994 роцi.
СКУБАК Василь Маркович, 1874 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.
СКУБАК Григорiй Гурович, 1921 р. народження, с. Царiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта н/середня. Проживав у Царiвцi, ветеринар. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Українського округу 12 квiтня 1943 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКУБАКОВА Єлизавета Калiстратiвна,
1897 р. народження, с. Царiвка Троїцького р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в Царiвцi,
колгоспниця к-пу "Червоний партизан". Арештова-
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на 22 червня 1945 року за звинуваченням у зрадництвi. 25 грудня 1945 року виправдана Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлiтована у 1945 роцi.
СКУБЕНКО Фадей Мефодiйович, 1905 р.
народження, с. Новокиївка Краснодонського р-ну,
українець, освiта н/вища. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у с. Огульчанськ Краснодонського р-ну, помiчник директора з-ду iм. Пархоменка.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 листопада
1943 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СКУБКО Микита Петрович, 1870 р. народження, с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Вовкодаєвому,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 лютого 1930 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СКУБКО Никифор Кузьмич, 1882 р. народження, с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Вовкодаєвому,
колгоспник к-пу "Сталiнський заклик". 11 квітня
1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по
охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995
роцi.
СКУБРIЙ Iван Павлович, 1863 р. народження, с. Платово, Таганрозький округ, Росiйська Федерацiя, українець, неписьменний. Проживав у м.
Луганську, не працював. Арештований 26 лютого
1931 року за звинуваченням у приналежностi до куркульської повстанської органiзацiї. 2 жовтня 1931
року справу припинено. Реабiлiтований у 1931 роцi.
СКУБРIЙ Iлля Федосович, 1907 р. народження, с. Красне Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у кол.х. Скубрiй
Пархоменкiвської сiльради Краснодонського р-ну,
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 16 березня 1930 року засуджений
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СКУБРIЙ Макар Iванович, 1891 р. народження, с. Новоганнiвка Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, тесляр будконтори №5. 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. 11 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.
СКУБРIЙ Радіон Iванович, 1885 р. народження, х. Макарів Яр, Станично-Луганський р-н,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робітник з-ду ім. Жовтневої революції. Репресований двічі. Судовою "трiйкою" при Колегії ДПУ
УРСР 23 листопада 1931 року висланий на 5 р. за
межі України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований відповідно у 1989 і
1994 роках.
СКУГАРЕВ Дмитро Iванович, 1902 р. народження, с. Кругле, Россошанський р-н Воронезької
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, вантажник
зал.ст. Овраги. Лiнiйним судом Північно-Донецької

залiзницi 19 жовтня 1936 року засуджений до 6 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКУДАР Iван Андрiйович, 1908 р. народження, Марiупольський р-н Донецької обл., грек,
освiта початкова. Проживав у с. Мечетка Антрацитiвського р-ну, шофер к-пу "Шлях Ленiна". Особливою нарадою при НКВС СРСР 11 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СКУЗО Петро Михайлович, 1894 (1899) р.
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, слюсар Рубiжанського хiмкомбiнату. Особливою нарадою при НКВС СРСР 25
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКУМБРIЄВ (СКУБРІЙ) Йосип Маркович, 1886 р. народження, с. Весело-Вознесенка Неклиновського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, сторож. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 вересня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКУРАТОВ Григорий Микитович, 1887 р.
народження, Чернянський р-н Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Городище Перевальського р-ну, вантажник 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.
СКУРИДА Iван Антонович, 1903 р. народження, смт Борiвське Попаснянського р-ну. Проживав у с-щi Пiдлiсне Попаснянського р-ну, робiтник радгоспу "Мирна долина". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 25 серпня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СКУРИДIН Володимир Федорович, 1920 р.
народження, смт Сиротине Сєверодонецької
мiськради, росiянин, освiта середня. Проживав у м.
Рубiжне, студент хiмiко-технологiчного iнституту.
Луганським обласним судом 13 серпня 1941 року
засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СКУРИДIН Трохим Титович, 1894 р. народження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Борiвському,
селянин-одноосiбник. Арештований 4 квiтня 1932
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15
червня 1932 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СКУРИДIН Федiр Михайлови, 1903 р. народження, с. Верхня Покровка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Верхнiй
Покровцi, рахiвник к-пу iм. Будьонного. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 30
липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СКУРИДIНА Агафiя Якiвна, 1905 р. народження, смт Сиротине Сєверодонецької мiськради,
українка, неписьменна. Проживала в Сиротиному,
домогосподарка. Арештована 8 квiтня 1943 року за
звинуваченням у тому, що виказувала нiмецьким
окупантам радянських громадян. 26 квiтня 1943 року з-пiд варти звiльнена пiд пiдписку про невиїзд.
Реабiлiтована у 1994 роцi.
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СКУРТУЛ Терентiй Пилипович, 1909 р. народження, с. Незвертайлове Слободзенського р-ну,
Молдова, молдаванин, освiта початкова. Проживав
у с. Караван-Солодкий Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. Ленiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЛАБКИЙ Арсенiй Тихонович, 1902 р. народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Малоолександрiвцi, колгоспник к-пу iм. Енгельса. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЛАБКИЙ Григорiй Тимофiйович, 1897 р.
народження, х. Олександрiвка, кол. Бiлолуцький рн, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем
народження, селянин-одноосiбник. 2 листопада
1932 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд: звинувачувався у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 5 сiчня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1933
роцi.
СЛАБКИЙ Iван Тимофiйович, 1882 р. народження, с. Малоолександрiвка Троїцького р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Малоолександрiвцi, колгоспник к-пу iм. К.Маркса. Донецьким обласним судом 21 квiтня 1938 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990
роцi.
СЛАБКИЙ Олександр Тихонович, 1897 р.
народження, с. Малоолександрiвка Троїцького рну, українець, освiта початкова. Проживав у Малоолександрiвцi, колгоспник к-пу iм. Ленiна.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЛАБОУС Олександр Iванович, 1906 р. народження, с. Уткине Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в Уткиному, вальцювальник Петрiвського з-ду № 59. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СЛАВГОРОДСЬКИЙ Григорiй Панасович,
1886 р. народження, м. Артемiвськ Донецької обл.,
українець, освiта вища. Проживав у м. Старобiльську, викладач Старобiльської ветшколи. Арештований 14 липня 1938 року за звинуваченням у причетностї до контрреволюцiйної повстанської органiзацiї. 13 березня 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЛАВГОРОДСЬКИЙ Михайло Миколайович, 1882 (1884) р. народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
у с. Новолимарiвка Бiловодського р-ну, робiтник
конезаводу № 61. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 20 серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЛАВІНСЬКИЙ Владислав Станiславович, 1906 р. народження, с. Новий Завод Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова.
Проживав у м. Сватове, колгоспник к-пу "Нове
життя". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок

виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1960
роцi.
СЛАВІНСЬКИЙ Дем'ян Францович, 1911
р. народження, с. Болярка Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Оборотнiвка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу
"Нове життя". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЛАВІНСЬКИЙ Ернст Якович, 1874 р. народження, с. Новий Завод Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у с.
Царiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу iм.
Сазонова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 25
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СЛАВІНСЬКИЙ Йосип Станiславович,
1908 р. народження, с. Новий Завод Мархлевського
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м. Сватове, колгоспник к-пу "Нове життя".
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СЛАВІНСЬКИЙ Йосип Францович, 1915 р.
народження, с. Болярка Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Оборотнiвка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу
"Нове життя". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЛАВІНСЬКИЙ Сатор Людвiкович, 1892
р. народження, с. Новий Завод Мархлевського р-ну
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
с. Третякiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу
"Заповiт Ленiна". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 16 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЛАВІНСЬКИЙ (СЛОВІНСЬКИЙ) Фелiкс
Цезарович, 1918 р. народження, с. Новий Завод
Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта
н/середня. Проживав у смт Бiловодськ, чорнороб
контори "Заготхудоба". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЛАВСЬКИЙ Микола Михайлович, 1883
р. народження, м. Моршанськ Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м. Рубiжне, заступник завiдуючого центральною лабораторiєю Рубiжанського хiмкомбiнату.
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 22 березня 1931 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
СЛАДКЕВИЧ (СЛАБКОВИЧ) Болеслав
(Борис) Йосипович, 1898 р. народження, Польща,
поляк, освiта середня. Проживав у м. Луганську,
слюсар 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 1957 роцi.
СЛАДКЕВИЧ Валентина Калістратiвна,
1905 р. народження, м. Луганськ, росiянка, освiта
початкова. Проживала в Луганську, домогосподарка. Арештована 20 жовтня 1937 року як дружина
репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 16 листопада 1937 року справу припинено за
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недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1937
роцi.
СЛАДКОВ Олександр Якимович, 1902 р.
народження, ст-ця Урюпiнська Новонiколаєвського
р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав у м. Красний
Луч, не працював. Луганським обласним судом 21
грудня 1940 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СЛАДКОВСЬКИЙ Камiль Людвiгович,
1902 р. народження, с. Чехов Мархлевського р-ну
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
с. Царiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу
"Червоний партизан". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 22 лютого 1938 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
СЛАДКОВСЬКИЙ Франц Iванович (Йосипович), 1877 р. народження, с. Гута-Юстинiвка Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у с. Преображенне Сватiвського рну, колгоспник к-пу iм. Молотова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1968 роцi.
СЛАДКОМЕДОВ Iван Миколайович, 1903
р. народження, м. Донецьк, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Артемiвську Перевальського рну, завiдуючий шахтою iм. Артема. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 2 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 3 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.
СЛАДКОМЕДОВА Галина Iванiвна, 1908
р. народження, рудник Ханженкова Макiївського рну Донецької обл., росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Артемiвську Перевальського р-ну, домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 26 березня 1938 року засуджена до 8 р. позбавлення волi як дружина репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 7 жовтня 1944 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1956 роцi.
СЛАМЧИНСЬКИЙ Iван Максимович, 1907
р. народження, м. Кутаїсi, Грузинська РСР, українець, освiта вища. Проживав у м. Рубiжне, головний енергетик Рубiжанського хiмзаводу. Арештований 8 травня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 7 вересня 1943 року
виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл., з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.
СЛАСТIН (СЛОСТIН) Iван Борисович,
1896 (1895) р. народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Фащiвцi, секретар правлiння к-пу "Нове село". Арештований 5 березня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 квiтня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю матерiалiв для
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЛАСТУНОВ Єгор Варсанофійович, 1893
р. народження, с. Васильєвка Задонського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Нагольно-Тарасiвка
Ровенькiвської мiськради, штукатур шахти № 2-3
iм. Дзержинського. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.

СЛЕВІНСЬКИЙ Казимир Костянтинович,
1911 р. народження, м. Одеса, поляк, освiта вища.
Проживав у с-щi радгоспу iм. Шевченка Старобiльського р-ну, зоотехнiк м'ясорадгоспу. Старобiльським окружним судом 22-24 листопада 1934 року засуджений до розстрiлу. Страчений 14 травня 1935
року. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СЛЕНIС Михайло Тимофiйович, 1882 р. народження, Литва, литовець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, кучер шахти iм. Крупської. Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СЛЕСАРЕВ Iван Олександрович, 1912 р.
народження, с. Новоборовицi Свердловської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Новоборовицях, голова к-пу iм. Яковлєва. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 8-9
серпня 1943 року засуджений до 6 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СЛЕСАРЕВ Петро Iванович, 1903 р. народження, кол.с. Козобичiвка кол. Ровенькiвського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, помiчник головного механiка шахти № 15.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 8 грудня 1937
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СЛЕСАРЕВ Петро Пилипович, 1898 р. народження, с. Красна Талiвка Станично-Луганського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Краснiй Талiвцi, не працював. Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ від 16 вересня 1927
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1992 роцi.
СЛЕСАРЕВ Пилип Iванович, 1896 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 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СЛЕСАРЕВ Пилип Платонович, 1918 р. народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 56 залiзничного полку 4 залiзничної дивiзiї.
Арештований 17 грудня 1941 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений. Реабiлiтований у 1948 роцi.
СЛЕСАРЕНКО Андрiй Йосипович, 1885 р.
народження, смт Георгiївка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Георгiївцi,
коваль шахти вiддiлу Мiнiстерства шляхiв.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1967 роцi.
СЛЄПОВ Федiр Iванович, 1915 р. народження, Попаснянський р-н, українець, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 33 автполку 14 дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 5 танкової армiї 22 листопада 1942 року засуджений до розстрiлу заочно.
26 сiчня 1943 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР справу припинено за недоведенiстю
звинувачення. Реабiлiтований у 1943 роцi.
СЛЄПУХIН Семен Антонович, 1891 р. народження, х. Можаєвка, Тарасовський р-н Ростов-
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ської обл., Росiйська Федерацiя, 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 1962 роцi.
СЛЄПЦОВ Дмитро Олексiйович, 1882 р.
народження, с. Веретено Сосновського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Алчевську, крiпильник
шахти № 9. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
13 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СЛЄПЦОВ Iван Гордiйович, 1911 р. народження, с-ще Верхня Краснянка Краснодонського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 842 полку. Вiйськовим трибуналом
240 стрiлецької дивiзiї 22 сiчня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1995 роцi.
СЛЄПЦОВ Iван Iванович, 1899 р. народження, м. Кишинiв, Молдова, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, робiтник. 3
листопада 1949 року Вiйськовим трибуналом
вiйськової частини 06614 засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СЛЄПЧЕНКО Гаврило Євстигнiйович,
1886 р. народження, Єльнинський р-н Смоленської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лутугине, начальник цеху з-ду
прокатних валкiв. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 25 листопада 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1957 роцi.
СЛЄПЧЕНКО Пилип Євстигнiйович, 1889
р. народження, с. Юшково Єльнинського р-ну Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
середня. Проживав у м. Лутугине, не працював.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 6 травня
1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1956 роцi.
СЛЄСАРЕВ Дмитро Олексiйович, 1913 р.
народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, росiянин, освiта н/середня. Проживав у м. Iзяслав Кам'янець-Подiльської обл., вiйськовослужбовець. Арештований 26 серпня 1938 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 6 жовтня 1938 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СЛИВIНСЬКИЙ Леонiд (Леонтiй, Леон)
Карлович, 1897 р. народження, с. Iсакiвка Володарсько-Волинського р-ну Житомирської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську,
майстер-склодув з-ду "Пролетар". Репресований
двiчi. Арештований 18 жовтня 1930 року за звинуваченням у шпигунствi. 5 травня 1931 року справу
припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 29 травня 1932 року арештований за таким же звинуваченням. 3 листопада 1932 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований вiдповiдно у 1931 i 1994 роках.
СЛИВНИКОВ Семен Наумович, 1889 р. народження, м. Корсунь-Шевченкiвський Київської
обл., єврей, освiта вища. Проживав у м. Алчевську,
начальник вiддiлу з-ду iм. Ворошилова. Арештований 13 вересня 1936 року за звинуваченням у
троцькiстськiй дiяльностi. 2 листопада 1936 року

справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
Реабiлiтований у 1994 роцi. СЛИВОВСЬКИЙ-ЯНЧУК Федiр Iванович, 1908 р. народження, Румунiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, шофер мiського вiддiлення зв'язку. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 20 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
СЛИЗЬКИЙ Петро Якович, 1924 р. народження, м. Сватове, українець, освiта н/середня.
Вiйськовослужбовець, рядовий 1180 стрiлецького
полку 350 стрiлецької дивiзiї. Арештований 28 квітня 1943 року за звинуваченням у пособництві німецьким окупантам. Вiйськовим трибуналом 12 армiї
10 червня 1943 року виправданий за вiдсутнiстю
складу злочину. Реабiлiтований у 1943 роцi.
СЛИНЬКО Анастасiя Касянiвна, 1922 р.
народження, кол.с. Басiвка кол. Лозно-Олександрiвського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала
в м. Дебальцеве Донецької обл., прибиральниця контори "Плодопостач". Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 31 сiчня 1942
року засуджена до розстрiлу. Страчена 12 березня
1942 року. Реабiлiтована у 1992 роцi.
СЛИНЬКО Iван Филимонович, 1903 р. народження, с. Зарiг Оржицького р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав: кол.
Краснолуцький р-н, завгосп радгоспу "Зелений
Гай" тресту "Донбасантрацит". Донецьким обласним судом 27 квiтня 1937 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СЛІВІНСЬКА Юлiя Миколаївна, 1896 р.
народження, смт Городок Городоцького р-ну
Вiнницької обл., полька, освiта початкова. Проживала в с. Скаргiвка Кремiнського р-ну, не працювала. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1989 роцi.
СЛIПЕЦЬ Григорiй Тарасович, 1904 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Мiстках, сторож к-пу
iм. Ворошилова. Вiйськовим трибуналом Московського вiйськового округу, Росiйська Федерацiя, 8
вересня 1943 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. 18 березня 1944 року справу припинено за
смертю звинувачуваного, що сталася 29 лютого
1944 року. Реабiлiтований у 1944 роцi.
СЛIПЕЦЬ Марко Петрович, 1887 р. народження, с. Чепигiвка Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у с. Барикине Сватiвського р-ну, робiтник радгоспу "Кабаннє". Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від
22 липня 1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЛIПЕЦЬ Сильвестр Гаврилович, 1900 р.
народження, с. Рудiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Рудiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Арештований 30 березня 1932 року за звинуваченням у
шкiдництвi у колгоспi. 20 серпня 1932 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. 17 травня 1933 року арештований
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 червня 1933 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення. Реабiлiтований в обох справах у
1994 році.

330

Назвемо всіх поіменно
СЛIПЦОВ Дмитро Iванович, 1893 р. народження, м. Кремiнна, українець. Проживав у м.
Кремiнна, сторож шахти "Кремiнна". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЛIПЦОВ Iван Єгорович, 1895 р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у с. Осинове Новопсковського р-ну, лiсник Новопсковського лiсництва.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1944
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СЛIПЦОВ Iван Iллiч, 1900 р. народження, х.
Прокопiвка, Куп'янський р-н Харкiвської обл.,
українець, освiта середня. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Попасна, заступник начальника вагонної дiльницi зал.ст. Попасна. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 9 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
СЛIПЧЕНКО Марiя Iванiвна, 1920 р. народження, с. Колядинець Синiвського р-ну Сумської
обл., українка, освiта середня. Проживала в м. Золоте Первомайської мiськради, шкiльна вчителька.
Арештована 29 квiтня 1942 року за звинуваченням
в антирадянській агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапована углиб країни, де пiзнiше не виявлена. 15 березня 1948 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1994 роцi.
СЛIПЧЕНКО Микола Федорович, 1902 р.
народження, с. Шахворостiвка Миргородського рну Полтавської обл., українець, освiта н/середня.
Проживав у м. Старобiльську, директор пiдсобного
господарства Старобiльського райвідділу НКВС.
Арештований 19 червня 1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 вересня 1943 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СЛОБОДЕНЮК Василь Iванович, 1911 р.
народження, Вiнницька обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, вантажник шахти
№ 2-3 iм. Дзержинського. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 15 травня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЛОБОДЗЯН Антонiна Йосипiвна, 1891 р.
народження, с. Черче Смотрицького р-ну Вiнницької обл., полька, освiта початкова. Проживала в с.
Мiстки Сватiвського р-ну, колгоспниця к-пу iм. Постишева. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4
сiчня 1938 року засуджена до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
СЛОБОДЗЯН Болеслав Петрович, 1913 р.
народження, с. Черче Смотрицького р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Климiвка Кремiнського р-ну, заготiвельник кол.
Мiсткiвської райзаготконтори. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЛОБОДЗЯН Iван Петрович, 1912 р. народження, с. Черче Смотрицького р-ну Вiнницької
обл., поляк, освiта н/середня. Проживав у с. Мiстки
Сватiвського р-ну, статистик-рахiвник заготконтори кол. Мiсткiвської райспоживспiлки. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.

СЛОБОДЧУКОВ Олексiй Федорович, 1867
р. народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Червонiй Полянi, селянин-одноосiбник. 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.
СЛОБОДЯННИКОВ Юхим Тарасович,
1894 р. народження, Красноярський край, Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
смт Новопсков, мелiоратор. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 25 листопада 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1991 роцi.
СЛОВАК Франц Йоганнович, 1903 р. народження, м. Вiдень, Австрiя, австрiєць, освiта н/середня. Проживав у м. Луганську, слюсар-лекальник зду iм. Жовтневої революцiї. Постановою Особливої
наради при НКВС СРСР від 17 листопада 1937 року
висланий за межi СРСР. Реабiлiтований у 1990
роцi.
СЛОВАЧЕВСЬКИЙ Антон Васильович,
1895 р. народження, с. Кам'яний Брiд Баранiвського
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт Бiлокуракине, робiтник залізничної магiстралi Москва-Донбас. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 16 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1970 роцi.
СЛОМIНСЬКИЙ Петро Адамович, 1894 р.
народження, с. Ледянка Антонинського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 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.
СЛОНЕВСЬКИЙ Володимир Антонович,
1910 р. народження, с. Хоровець 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 4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СЛОНЕВСЬКИЙ Iван Антонович, 1913 р.
народження, с. Хоровиця Славутського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Михайлюки Новоайдарського р-ну, колгоспник кпу iм. Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЛОНЕВСЬКИЙ Станiслав Антонович,
1908 р. народження, с. Хоровиця 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 1974 роцi.
СЛОНЕВСЬКИЙ Станiслав Пилипович,
1914 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, слюсар з-ду "Донсода". Особливою нарадою при НКВС СРСР 2
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
СЛОНЕВСЬКИЙ Фелiкс Iванович, 1879 р.
народження, с. Рожище Рожищенського р-ну Во-
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линської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
м. Лисичанську, слюсар мехмайстерень з-ду "Донсода". Особливою нарадою при НКВС СРСР 5 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЛОНЦИЦЬКИЙ Михайло Семенович,
1903 р. народження, Польща, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, електромонтер
ливарно-механiчного з-ду. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЛОСТIН Iван Миколайович, 1908 р. народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний
Луч, десятник шахти № 16-бiс. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СЛОСТIН Микола Микитович, 1877 р. народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну,
українець. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, сторож шахти № 12. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЛОСТIН Никифор Пилипович, 1865 р. народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Хрустальне Краснолуцької мiськради, не працював. Арештований 7 лютого 1946 року за звинуваченням у
пособництві німецьким окупантам. 10 квiтня 1946
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1946 роцi.
СЛОСТIН Роман Михайлович, 1892 р. народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у кол. Краснолуцькому р-нi, рахiвник радгоспу iм. Ворошилова.
Донецьким обласним судом 3 жовтня 1936 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
СЛУКА Трохим Михайлович, 1894 р. народження, рудник Дубова Балка Криворiзького р-ну
Днiпропетровської обл., українець, освiта середня.
Проживав у м. Краснодонi, головний iнженер шахти № 3-4. Вiйськовим трибуналом Харкiвського
вiйськового округу 19 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 16 сiчня 1939 року Вiйськовою
колегiєю Верховного суду СРСР розстрiл замiнено
15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1955 роцi.
СЛУКIН Григорiй Федорович, 1914 р. народження, м. Лiвни Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Рубiжне, студент Рубiжанського хiмiнституту. Донецьким обласним судом 9 квiтня 1937 року засуджений
до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964
роцi.
СЛУЦЬКИЙ Степан Iванович, 1904 р. народження, м. Чита, Росiйська Федерацiя, поляк, освiта
середня. Проживав: Лутугинський р-н, завiдуючий
вентиляцiйним вiддiлом шахти iм. Ворошилова.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1958 роцi.
СЛУШКО (ПИМЧЕНКО) Марiя Едуардiвна, 1903 р. народження, м. Київ, полька, освiта по-

чаткова. Проживала в смт Новопсков, 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 1957 роцi.
СЛЮЗКО Михайло Маркович, 1898 р. народження, с. Шестірня Криворiзького р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, апаратник Рубiжанського
хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 21 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1958 роцi.
СЛЮСАР Григорiй Васильович, 1904 р. народження, с. Григорiвка Василькiвського р-ну
Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий команди № 39
Старобiльського райвійськкомату. Вiйськовим трибуналом 240 стрiлецької дивiзiї 29 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 10 березня 1942 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СЛЮСАР Стефан Савич, 1909 р. народження, с. Гаврилiвка Межівського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
смт Бокове-Платове Антрацитiвської мiськради, робiтник шахти "Укркам'янвугiлля". Вiйськовим трибуналом 383 стрiлецької дивiзiї 3 листопада 1941
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1992 роцi.
СЛЮСАРЕВ Василь Євдокимович, 1922 р.
народження, с. Можнякiвка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Можнякiвцi, не працював. Арештований 9 лютого 1942
року за звинуваченням у співробiтництвi з нiмецькою розвiдкою. 2 травня 1942 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СЛЮСАРЕВ Василь Михейович, 1892 р.
народження, м. Мiллерово Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у смт Мiлове, продавець магазину. 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.
СЛЮСАРЕВ Родiон Єгорович, 1907 р. народження, с. Можнякiвка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Можнякiвцi, без певних занять. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 20 серпня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЛЮСАРЕВ Трохим Володимирович, 1916
р. народження, с. Осинове Новопсковського р-ну,
українець, освiта н/середня. Проживав у Осиновому, робiтник Новопсковської МТС. Донецьким обласним судом 21 квiтня 1938 року засуджений до 5
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.
СЛЮСАРЕВСЬКИЙ Микола Харитонович, 1909 р. народження, с. Глинськ Роменського
р-ну Сумської обл., українець, освiта н/вища. Проживав у м. Алчевську, головний лiкар мiської
лiкарнi. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської обл. 7 лютого 1947 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЛЮСАРЕНКО Євдокiя Василiвна, 1915 р.
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради,
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українка, освiта початкова. Проживала в с. Катеринiвка Попаснянського р-ну, робiтниця шахти № 17.
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд
12 сiчня 1946 року вислана за межi України як член
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СЛЮСАРЕНКО Леонiд Микоайович, 1902
р. народження, м. Нiколаєвськ Астраханської губернiї, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Стахановi, музикант. Арештований 11 серпня 1935
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23
вересня 1935 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1935 роцi.
СЛЮСАРСЬКИЙ Георгiй Петрович, 1888
р. народження, м. Ковель Волинської обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Попасна, плановик постачання вагоноремонтного з-ду зал.ст.
Попасна. Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СМАГIН Павло Якович, 1907 р. народження, Лiвенський р-н Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi
Довжанський Свердловської мiськради, робiтник.
Вiйськовим трибуналом Московсько-Донецької залiзницi 21 листопада 1942 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СМАГIН Семен Павлович, 1902 р. народження, с. Козьмодем'яновка Лисогорського р-ну
Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у смт Штерiвка Краснолуцької мiськради, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 20 червня
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
СМАГIНА Парасковiя Петрiвна, 1905 р. народження, Черемисінський р-н Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Брянка, домогосподарка. Постановою
Особливої наради при НКВС СРСР від 11 листопада 1944 року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за межi
України. Реабiлiтована у 1991 роцi.
СМАГЛОВ Лазар Лазарович, 1913 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, монтер врубмашини шахти № 12. Арештований 5 листопада 1941 року за звинуваченням в органiзацiї антирадянських виступiв на шахтi. 5 травня 1942 року
Стахановським мiськвiддiлом НКВС справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
СМАГЛОВ Микола Iванович, 1914 р. народження, с. Орiхове Попаснянського р-ну, українець,
освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий
119 окремого кулеметно-артилерiйського батальйону 110 укрiпрайону. Вiйськовим трибуналом 8
окремої стрiлецької бригади 6 жовтня 1944 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1993 роцi.
СМАГЛОВ Олександр Степанович, 1924 р.
народження, с. Орiхове Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав на кол.х.
Вiльний, Попаснянський р-н, городник к-пу "Червоний снiп". Особливою нарадою при НКВС СРСР

17 листопада 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СМАЛIЙ Анатолiй Никифорович, 1902 р.
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 320 стрiлецької дивiзiї 393 дивiзiону. Вiйськовим трибуналом 320 стрiлецької дивiзiї 29 грудня
1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СМАЛIЙ Дмитро Мефодiйович, 1912 р. народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова.
На час арешту член
ВКП(б). Вiйськовослужбовець, рядовий 1 батальйону 25 особливої бригади. Вiйськовим трибуналом 2
ударної армiї 22 сiчня 1942 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 3 лютого 1942 року. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СМАЛIЙ Iван Артемович, 1913 р. народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Варварiвцi, робiтник Рубiжанського хiмкомбiнату. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 6 армiї
13 листопада 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СМАЛIЙ Iван Сергiйович, 1903 р. народження, с. Скаргiвка Кремiнського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Скаргiвцi, колгоспник. Арештований 23 лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 12
серпня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СМАЛIЙ Йосип Андрiйович, 1898 р. народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Привiлля Лисичанської мiськради, робiтник шахти "Томашiвка".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СМАЛIЙ Юхимiя Фiрсiвна, 1901 р. народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, українка. Проживала в с. Голубiвка Кремiнського р-ну,
колгоспниця к-пу "Нова громада". 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.
СМАЛЬКО Борис Якович, 1926 р. народження, м. Рубiжне, українець, освiта н/середня.
Проживав у Рубiжному, учень ремiсничого училища. Арештований 14 грудня 1941 року за звинуваченням у приналежностi до агентури нiмецької розвiдки. 28 лютого 1942 року справу припинено за
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
СМАШКО Петро Артемович, 1910 р. народження, с. Нижньобараникiвка Бiловодського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
єфрейтор 45 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 106 стрiлецької дивiзiї 30 квiтня 1943 року
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СМЕНОВ Федiр Федорович, 1905 р. народження, м. Вуглегірськ Донецької обл., українець,
освiта початкова. Проживав у м. Лутугине, черговий зал.ст. Лутугине. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до
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розстрiлу. Страчений 17 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1970 роцi.
СМЕТАНА Данило Сидорович, 1893 р. народження, с. Холодiвка Тульчинського р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Гiрське Первомайської мiськради, начальник торговельного сектору Тошкiвського ВРП. Арештований 29 березня 1933 року за звинуваченням в
контрреволюцiйних дiях. 23 листопада 1933 року
справу припинено за недостатнiстю даних для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СМЕТАНА Iван Єгорович, 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 засудженийй
до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СМЕТАНА Михайло Микитович, 1893 р.
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, робiтник пiщаного кар'єру. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СМЕТАНА Юхим Михайлович, 1888 р. народження, с. Михайлiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне,
лiсник Петровського лiсгоспу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 19 листопада
1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
СМЕТАНIН Iван Iванович, 1890 р. народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Червонопартизанську Свердловської мiськради, оглядач вагонiв зал.ст. Красна Могила. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 19 сiчня 1945 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СМЕТАНIН Iларiон Гнатович, 1912 р. народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта середня. Проживав у Червонiй
Полянi, помiчник машинiста паровоза зал.ст. Дебальцеве, Донецька обл. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 27 жовтня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
СМЕТАНIН Тимофiй Гнатович, 1895 р. народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Щотове Антрацитiвської мiськради, крiпильник шахти
№ 30. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 17 липня 1941 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СМЕТАНIН Трохим Євстигнiйович, 1902 р.
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1168 полку. Вiйськовим трибуналом
346 стрiлецької дивiзiї 28 червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1993 роцi.
СМЕТАНКIН Василь Iванович, 1897 р. народження, ст-ця Чернишевська Обливського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у кол.с. Мирське Благiвської сiльради Свердловської мiськради, бригадир

к-пу "Червона хвиля". Народним судом кол. Ровенькiвського р-ну 2-3 листопада 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1997 роцi.
СМЕТАНКIН Микола (Никiн) Iсайович,
1906 р. народження, х. Осиновський, Чернишевський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освіта початкова. Проживав у м. Свердловську, робiтник шахти iм. Володарського. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СМЕТАНКIН Митрофан Кiндратович,
1912 р. народження, с. Барикине Сватiвського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Мiстки
Сватiвського р-ну, бухгалтер райземвiддiлу. Арештований 18 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.
СМИК Йосип Iванович, 1880 р. народження,
с. Кривачинцi Волочиського р-ну Вiнницької обл.,
поляк, освiта початкова. Проживав у с. Пантюхине
Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу iм. Затонського. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СМИК Семен Дем'янович, 1901 р. народження, с. Кривачинцi Волочиського р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.
Просяне Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Червона Зiрка". Особливою нарадою при НКВС СРСР
29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 15 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у
1960 роцi.
СМИК Франц Йосипович, 1917 р. народження, с. Кривачинцi Волочиського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Пантюхине Новопсковського р-ну, коваль к-пу iм.
Кагановича. Особливою нарадою при НКВС СРСР
15 сiчня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СМИРНИЙ Андрiй Iванович, 1909 р. народження, с. Первомайськ Бiловодського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у Первомайську,
рахiвник к-пу "Гiгант". Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Українського округу 28 квiтня 1943
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СМИРНИЙ Iван Тихонович, 1926 р. народження, с. Первомайськ Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий вiйськової частини 3131. 9 січня 1950 року
Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 3293
засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
СМИРНИЦЬКИЙ Григорiй Васильович,
1883 р. народження, м. Старобiльськ, українець,
освiта середня. Проживав у Старобiльську, без певних занять. Спецколегiєю Донецького обласного
суду 28 сiчня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СМИРНИЦЬКИЙ Тихiн Iванович, 1901 р.
народження, с. Ураково Алексєєвського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. На час
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арешту член ВКП(б). Проживав у м. Лисичанську,
робiтник "Донбасводтресту". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СМИРНОВ Василь Володимирович, 1904 р.
народження, с. Уринок Должанського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Попасна, завiдуючий магазином № 13 тресту "Трансторгхарч". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 28 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СМИРНОВ Василь Григорович, 1896 р. народження, с. Копор'є Судиславського р-ну Ярославської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у смт Мiлове, голова Мiловського райвиконкому. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 30 вересня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
СМИРНОВ Василь Iванович, 1922 р. народження, с. Костильово Струго-Краснинського р-ну
Ленiнградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у с. Тарасiвка Троїцького р-ну. Арештований 4 червня 1942 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни. 29 грудня
1942 року справу припинено за смертю звинувачуваного. Реабiлiтований у 1998 роцi.
СМИРНОВ Герман Семенович, 1925 р. народження, смт Талове Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 146 стрiлецької дивiзiї, перукар. Вiйськовим
трибуналом 129 стрiлецького корпусу 2 лютого
1946 року засуджений до 15 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1967 роцi.
СМИРНОВ Iван Васильович, 1869 р. народження, с. Шарiвка Бiлокуракинського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Шарiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 2 березня 1930 року за звинуваченням у тому, що служив у бiлогвардiйцiв та антирадянських бандах. 17 квiтня 1930
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.
СМИРНОВ Iван Гнатович, 1905 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну, росiянин, освiта середня. Вiйськовослужбовець, старшина 712 полку. Вiйськовим трибуналом 132 стрiлецької дивiзiї 12 вересня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СМИРНОВ Iван Миколайович, 1894 р. народження, с. Зiнькiв Хмельницького р-ну Вiнницької обл., росiянин, освiта середня. Проживав у м.
Лисичанську, помiчник виконроба вiддiлу капiтального будiвництва з-ду "Донсода". Арештований 5
грудня 1932 року за звинуваченням у шпигунствi i
антирадянськiй агiтацiї. 28 березня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СМИРНОВ Iван Митрофанович, 1905 р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Красному
Кутi, десятник шахти № 12. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської обл. 7 серпня 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.

СМИРНОВ Iван Прокопович, 1901 р. народження, смт Талове Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Таловому, не
працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СМИРНОВ Iван Стефанович, 1894 р. народження, х. Водянський, Волгоградська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, крiпильник шахти № 3/4.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СМИРНОВ Микола Володимирович, 1911
р. народження, с. Уринок Должанського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
середня. Проживав у м. Попасна, заготiвельник
вiддiлу робiтничого постачання зал.ст. Попасна.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 6 травня 1944 року засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СМИРНОВ Михайло Iванович, 1915 р. народження, с. Федоровське Чухломського р-ну Ярославської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у с. Зоринiвка Мiловського р-ну, тимчасово не
працював. Арештований 7 сiчня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 4
серпня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.
СМИРНОВ Олександр Михайлович, 1912
р. народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської мiськради, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 619 полку. Вiйськовим трибуналом 203 стрiлецької дивiзiї 4 серпня 1943 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СМИРНОВ Олександр Федорович, 1892 р.
народження, с. Кривче Болховського повiту Орловської губернiї, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Станично-Луганське, стропальник Луганського з-ду iм. Жовтневої революцiї. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 6 жовтня
1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
СМИРНОВ Павло Павлович, 1912 р. народження, с. Карабаново Кологривського р-ну Горьковської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
середня. Вiйськовослужбовець вiйськової частини
1606, вiйськовий технiк 2-го рангу Луганської Х1
школи вiйськових пiлотов iм. Пролетарiату Донбасу. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 4 вересня 1937 року засуджений до 8 р.
позбавлення волi. 5 березня 1938 року Вiйськовою
колегiєю Верховного суду СРСР термiн покарання
знижено до 6 р. Реабiлiтований у 1968 роцi.
СМИРНОВ Петро Ферапонтович, 1892 р.
народження, смт Талове Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Таловому,
колгоспник к-пу iм. Ленiна. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 1 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СМИРНОВ Якiв Павлович, 1889 р. народження, с. Карцево Луховицького р-ну Московської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
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кова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у с.
Стрiльцiвка Мiловського р-ну, директор конезаводу
№ 60. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 11 жовтня 1932 року. Реабiлiтований у
1959 роцi.
СМИРНОВА Галина Григорiвна, 1899
(1898) р. народження, м. Полтава, українка, освiта
середня. Проживала в м. Луганську, без певних занять. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 30 грудня 1945 року засуджена до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1955 роцi.
СМИЧКОВ Йосип Iванович, 1904 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, електрослюсар шахти iм. Титова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СМИЧОК Никифор Терентiйович, 1891 р.
народження, с. Баранiвка Славутського р-ну Хмельницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськради,
штукатур шахти № 39-37. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 29 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СМIЛЯНСЬКИЙ Андрiй Петрович, 1891 р.
народження, с. Крута Гора Слов'яносербського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Крутiй
Горi, робiтник. Судовою "трiйкою" при Колегії
ДПУ УРСР від 25 сiчня 1932 року засуджений до 5
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СМIЛЯНСЬКИЙ (СМЕЛЯНСЬКИЙ) Василь Тимофiйович, 1891 (1892) р. народження, с.
Євсуг Бiловодського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Євсузі, колгоспник к-пу iм. Шевченка. Репресований двічі. Арештований 22 лютого
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 травня 1933 року. Бiловодським районним
нарсудом виправданий за вiдсутнiстю складу злочину. 24 грудня 1936 року Донецьким обласним судом засуджений до 3 р. позбавлення волі. Верховним судом УРСР 23 березня 1937 року міру покарання знижено до 1 р. Реабiлiтований відповідно у
1933 і 1995 роках.
СМIШКО Дмитро Семенович, 1885 р. народження, с. Василiвка Мелiтопольського повiту Таврiйської губернiї, українець, освiта початкова. Проживав у с. Макiївка Кремiнського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 21 березня 1930 року висланий
за межi України. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СМIШЛИВА Глафіра Дем'янiвна, 1908 р.
народження, м. Харкiв, українка, освiта початкова.
Проживала в с. Новомикiльське Мiловського р-ну,
колгоспниця к-пу iм. Будьонного. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 4 грудня 1943
року вислана за межi України як дружина репресованого за звинуваченням у зрадi Батьткiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СМIШНИЙ Павло Микитович, 1906 р. народження, с. Покровське Троїцького р-ну, українець, освiта початкова.
На час арешту член
ВКП(б). Проживав у Покровському, директор Покровської МТС. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 19 сiчня 1944 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.

СМIШНИЙ Якiв Самiйлович, 1907 р. народження, с. Покровське Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 22
запасного артилерiйського полку 4 запасної артилерiйської бригади. Вiйськовим трибуналом Барнаульського гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 29 липня
1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.
СМОГЛЮК Антон Павлович, 1909 р. народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Брусiвцi, селянин-одноосiбник. Луганським обласним судом 23 жовтня
1940 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СМОЛЕНСЬКИЙ Антон Михайлович, 1906
р. народження, с. Сатанiвка Сатанівського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у м. Стахановi, крiпильник шахти № 5. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 лютого
1938 року. Реабiлiтований у 1967 роцi.
СМОЛИНСЬКИЙ Панас Семенович, 1895
р. народження, с. Кам'яний Брiд Баранiвського р-ну
Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Бiлокуракине, вантажник заготконтори.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
СМОЛIЙ Соловей Максимович, 1908 р. народження, с. Потереба Славутського р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у сщi Довжанський Свердловської мiськради, слюсар
вагоноремонтного пункту зал.ст. Довжанська. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 5 березня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1961 роцi.
СМОЛIНА Марiя Олексiївна, 1886 р. народження, с. Богородицьке Горшеченського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Марiуполi Донецької обл.,
швачка артiлi "Вiльна праця". Арештована 20 березня 1938 року за звинуваченням у шпигунствi. 20
травня 1938 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину. Реабiлiтована у 1938 роцi.
СМОЛКIН Ханан Михайлович, 1912 р. народження, м. Луганськ, єврей, освiта н/середня.
Вiйськовослужбовець, рядовий 3 полку окремої мотострiлецької дивiзiї особливого призначення
вiйськ НКВС. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Захiдносибiрського краю, Росiйська Федерацiя, 5 грудня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СМОЛЯКОВ Карпо Олексiйович, 1900 р.
народження, с. Бахмутiвка Новоайдарського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 1002 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 60 армiї 29 грудня 1942 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993
роцi.
СМОЛЯКОВ Павло Романович, 1900 р. народження, с. Бахмутiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, постовий мiлiцiонер. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 22 березня 1944 року
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
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СМОЛЯКОВ Степан Григорович, 1895 р.
народження, с. Бахмутiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, завгосп школи № 7. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СМОЛЯНИНОВ Георгiй Андрiйович, 1895
р. народження, с. Крем'яне Льговського повiту Курської губернiї, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, завiдуючий
вугiльним складом шахти № 4-45. Арештований 21
травня 1933 року за звинуваченням у контрреволюцiйних дiях. 5 серпня 1933 року справу припинено
за недостатнiстю даних для притягнення до суду.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
СМОЛЯНИНОВ Олексiй Васильович, 1881
р. народження, с. Гречишкине Новоайдарського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Гречишкиному, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 10 травня
1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СМОЛЯР Євдокiя Гарасимiвна, 1913 р. народження, с. Орловець Петрівського р-ну Київської
обл., українка, неписьменна. Проживала в м. Мiусинську Краснолуцької мiськради, прибиральниця
пекарнi держелектромережi № 2. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 3 вересня
1941 року засуджена до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СМОРГУЖЕВСЬКИЙ Iван Iванович, 1922
(1923) р. народження, смт Павлiвка Свердловської
мiськради, росiянин, освiта н/вища. Військовослужбовець, санінструктор 465 стрілецького полку 167
стрілецької дивізії. Арештований 10 квітня 1943 року за звинуваченням у зраді Бітьківщини. Вiйськовим трибуналом 60 армiї 3 травня 1943 року виправданий за недоведеністю звинувачення. Реабiлiтований у 1943 роцi.
СМОРОДА Iван Никифорович, 1875 р. народження, с. Торське Iзюмського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.
Макiївка Кремiнського р-ну, селянин-одноосiбник.
Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ
УРСР вiд 13 березня 1930 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СМОРОДА Максим Iванович, 1910 р. народження, с. Макiївка Кремiнського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, помiчник машинiста врубмашини шахти №1 „Сокологорівка”. Арештований 1 грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 липня 1933
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
СМОРОДА Олександр Филимонович, 1880
р. народження, с. Торське Iзюмського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
с. Макiївка Кремiнського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії
ДПУ УРСР вiд 13 березня 1930 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СМОРОДIН Андрiй Андрiйович, 1895 р. народження, с. Макiївка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську,

крiпильник шахти № 22 "Голубiвка". Арештований
21 грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 липня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СМОРОДIН Дмитро Iванович, 1901 р. народження, с. Макiївка Кремiнського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав на х. Єлань, Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, вантажник кар'єру 122 кiлометра Пiвденно-Схiдної залiзницi. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ
УРСР 4 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СМУШКОВ Микола Филимонович, 1898 р.
народження, с. Адрiанопiль Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську, лiнiйний наглядач радiовузла шахти № 10
iм. Артема. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 12 сiчня 1945 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СНАГОВСЬКА Катерина Пилипiвна, 1884
р. народження, с. Петрiвка Перевальського р-ну,
українка, неписьменна. Проживала в м. Брянка, домогосподарка. Луганським обласним судом 18
квiтня 1939 року засуджена до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1995 роцi. СНАГОВСЬКА
Ольга Данилiвна, 1917 р. народження, с. Євсуг
Бiловодського р-ну, українка, освiта н/середня. На
час арешту член ВКП(б). Проживала у Євсузi, не
працювала. Арештована 1 лютого 1943 року за звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької
розвiдки. 2 квiтня 1943 року справу припинено за
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнена.
Реабiлiтована у 1994 роцi.
СНАГОВСЬКИЙ Степан Васильович, 1885
р. народження, х. Октярський, Криловський р-н
Краснодарського краю, Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний
Луч, машинiст шахти № 12. Арештований 21 жовтня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 липня 1942 року справу припинено за смертю звинувачуваного. Реабiлiтований у 1942 роцi.
СНЕСАР Сергiй Олександрович, 1910 р.
народження, м. Вовчанськ Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 5 роти 723 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 37 армiї 13 травня 1942 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991
роцi.
СНЕСАРЕВА Вiкторiя Семенiвна, 1924 р.
народження, м. Алчевськ, росiянка, освiта середня.
Проживала в м. Ставрополь Ставропольського
краю Росiйської Федерацiї, студентка сiльгоспiнституту. Притягнута до вiдповiдальностi за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Вiйськовим трибуналом Ставропольського вiйськового округу 12 сiчня
1946 року виправдана за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1953
роцi.
СНЕСАРЕВА Ольга Миколаївна, 1891 р.
народження, м. Днiпропетровськ, нiмкеня, освiта
середня. Проживала в м. Алчевську, вчителька
школи № 1. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
27 вересня 1937 року засуджена до 8 р. позбавлення
волi. 3 серпня 1939 року УНКВС по Луганськiй
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обл. попереднє рiшення вiдмiнено, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1939 роцi.
СНЕСАРЕВА Феодосiя Родiонiвна, 1892 р.
народження, с. Дiгтярi Прилуцького р-ну Полтавської обл., українка, неписьменна. Проживала в смт
Фрунзе Слов'яносербського р-ну, домогосподарка.
Арештована 19 грудня 1941 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 6 березня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
СНЕСАРЕВСЬКИЙ Вiктор Петрович, 1893
р. народження, Одеська обл., українець, освiта н/вища. Проживав у м. Красний Луч, iнженер вiддiлу
вуглезбагачення
тресту
"Донбасантрацит".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 3
березня 1938 року. Реабiлiтований у 1956 роцi.
СНЄГУРСЬКИЙ Борис Петрович, 1901 р.
народження, Польща, бiлорус.Проживав у м. Антрацитi, гiрничий десятник шахти № 14. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СНИСАРЕВА Марiя Макарiвна, 1900 р. народження, смт Бiловодськ, українка, неписьменна.
Проживала в Бiловодську, не працювала. Вiйськовим трибуналом 17 повiтряної армiї 16 березня
1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1956 роцi.
СНИТКIН Володимир Якович, 1925 р. народження, м. Кiровськ, росiянин, освiта початкова.
Проживав у Кiровську, без певного мiсця роботи.
Вiйськовим трибуналом 3 гвардiйської армiї 13
сiчня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СНIГУР Василь Петрович, 1931 р. народження, с. Керстенцi Новоселицького р-ну Чернiвецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Рубiжне, учень школи ФЗН. Луганським обласним судом 26 липня 1949 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СНIЖКО Андрiй Степанович, 1912 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у с. Мiллерово Матвєєво-Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, викладач Мiллеровської ФЗШ. Донецьким обласним судом 13 листопада 1934 року засуджений до 2 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
СНIЖКО Григорiй Лаврентiйович, 1905 р.
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Мiусинську, помiчник завiдуючого вугiльним складом
зал.ст. Штерiвка. Вiйськовим трибуналом ПiвнiчноДонецької залiзницi 8 сiчня 1942 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1943
роцi.
СНIЖКО Єгор Якович, 1894 р. народження,
смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, не працював.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 28 жовтня 1943 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СНIЖКО Олексiй Данилович, 1896 р. народження, с. Пологи-Яненки Переяславського р-ну
Київської обл., українець, освiта вища. Проживав у

м. Старобiльську, заступник директора педшколи.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
СНIЖКО Степан Архипович, 1909 р. народження, с-ще Хрустальний Краснолуцької мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Софiївський Краснолуцької мiськради, робiтник на
будiвництвi залiзничної колiї шахти № 10. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 9
травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СНОПЕНКО Микола Васильович, 1897 р.
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, десятник шахти № 1-2 "Гiрська".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1964 роцi.
СНОПЕНКО Сергiй Фокович, 1911 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне,
слюсар Рубiжанського хiмзаводу. Вiйськовим трибуналом 28 району авiацiйного базування 27 лютого 1942 року засуджений до розстрiлу. Страчений 6
травня 1942 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СНОПОК Iван Михайлович, 1888 р. народження, с. Киликiїв Славутського р-ну Вiнницької
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Дякове Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу iм.
Логвина. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОБАКIН Iван Михайлович, 1915 р. народження, с. Терешково Iллiнсько-Хованського р-ну
Iвановської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у с. Новобiла Новопсковського р-ну, комбайнер Новобiлянської МТС.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада
1944 року засуджений до 20 р. позбавлення волi. 8
серпня 1955 року Центральною комiсiєю з перегляду справ мiра покарання знижена до фактичного
вiдбуття термiну, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СОБАЧКIН Василь Михайлович, 1891
(1898) р. народження, м. Слободське, Горьковська
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав: кол. Лисичанський р-н, комiрник
радгоспу "Гiрник". Арештований 21 лютого 1943
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким
окупантам. 19 квiтня 1943 року справу припинено
за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОБІЩАНСЬКИЙ Марцин Карлович,
1911 р. народження, с. Сивки Славутського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Лимарiвка Бiловодського р-ну, пастух Лимарiвського конезаводу № 61. Особливою "трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Страчений 10 жовтня
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОБКО Iван Андрiйович, 1918 р. народження, с. Клебань Тульчинського р-ну Вiнницької обл.,
українець, освiта середня. Проживав у м. Красний
Луч, токар рудоремонтного з-ду. Арештований 1
сiчня 1936 року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй агiтацiї. 9 лютого 1936 року справу при-
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пинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СОБЛОВСЬКА Марiя Якiвна, 1910 р. народження, к. № 10, Днiпропетровська обл., нiмкеня,
освiта початкова. Проживала в с-щi Азарiвка Лутугинського р-ну, колгоспниця к-пу iм. К.Лiбкнехта.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада
1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1965 роцi.
СОБОДИР Микола Пилипович, 1913 р. народження, х. Казацьке, Одеська обл., українець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий
роти техзабезпечення 13 гвардiйської танкової бригади. Вiйськовим трибуналом 4 армiї 19 травня
1943 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СОБОЛЕВСЬКИЙ Йосип Францович, 1899
р. народження, с. Цеберка Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Городище Бiловодського р-ну, тесляр к-пу "Ударник". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 5
сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1969 роцi.
СОБОЛЕВСЬКИЙ Казимир Францович,
1900 р. народження, с. Середня Мархлевського р-ну
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
с. Городище Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу
iм. Будьонного. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СОБОЛЕВСЬКИЙ Микола Павлович, 1899
р. народження, с. Мар'янiвка Баранiвського р-ну
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник кпу "Ленiнське поле". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОБОЛЕВСЬКИЙ Станiслав Францович,
1909 р. народження, с. Цеберка Мархлевського р-ну
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
с. Городище Бiловодського р-ну, тесляр к-пу iм. Будьонного. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 3
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1960
роцi.
СОБОЛЕВСЬКИЙ Франц Вацлавович,
1868 р. народження, с. Цеберка Мархлевського р-ну
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
с. Городище Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу
iм. Будьонного. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОБОЛЄВ Василь Семенович, 1889 р. народження, с. Муратове Новоайдарського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Пахалiвка
Слов'яносербського р-ну, слюсар к-пу iм. газети
"Правда". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27
вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОБОЛЄВ Григорiй Васильович, 1894 р.
народження, с. Новоолександрiвка Бiловодського рну, українець. Проживав у м. Рубiжне, не працював.
Спецколегiєю Донецького обласного суду 16 травня 1937 року засуджений до 3 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1988 роцi.

СОБОЛЄВ Дмитро Семенович, 1898 р. народження, с. Паршиновка Талицького р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Петровське Краснолуцької мiськради, табельник 3-го будуправлiння.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької
обл. 10 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу.
9 вересня 1941 року розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СОБОЛЄВ Кузьма Васильович, 1886 р. народження, с. Торське Краснолиманського р-ну Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, бухгалтер з-ду iм. Ворошилова.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 грудня
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОБОЛЄВ Матвiй Феодосiйович, 1906 р.
народження, с. Закотне Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Михайлiвка Перевальського р-ну, робiтник "Водоканалбуду". Арештований 9 сiчня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 лютого 1932
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1932 роцi.
СОБОЛЄВ Михайло Федорович, 1890 р. народження, с. Козловка Наровчатського р-ну Пензенської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Антрацитi, моторист шахти № 8-9. Арештований 11 лютого 1931 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї і того ж
дня справу направлено прокурору на припинення за
недоведенiстю звинувачення. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОБОЛЄВ Олександр Дмитрович, 1912 р.
народження, с. Єкатериновка Єлецького р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у кол.с. Верхня Лощина
Вiльхiвської сiльради Станично-Луганського р-ну,
чорнороб труболиварного з-ду iм. Межлаука.
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового
округу 9 березня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СОБОЛЄВ Федiр Дмитрович, 1885 р. народження, Станично-Луганський р-н, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, пiчник.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 19 червня 1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СОБОЛЄВ Феодосiй Федорович, 1882 р. народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у смт Михайлiвка
Перевальського р-ну, робiтник на виробництвi
"Бiла гребля". Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 8 вересня 1932 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОБОЛЄВА Варвара Якiвна, 1920 р. народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в Нижнiй
Дуванцi, без певних занять. 8 червня 1942 року
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi
тилу вiйськової частини 1080 засуджена до розстрiлу. 28 червня 1942 року розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
СОБОЛЄВА Ольга Захарiвна, 1923 р. народження, с. Верхня Дуванка Сватiвського р-ну, укра-
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їнка, освiта початкова. Проживала у Верхнiй Дуванцi, колгоспниця к-пу "Червона Зiрка". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 26
серпня 1944 року засуджена до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
СОБОЛЬ Архип Сергiйович, 1888 р. народження, кол.х. Раївка Просторiвської сiльради Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова.
Проживав за мiсцем народження, колгоспник. Старобiльським окружним судом 30 березня 1934 року
засуджений до 1 р. позбавлення волi. 19 квiтня 1934
року Верховним судом УРСР виправданий. Реабiлiтований у 1934 роцi.
СОБОЛЬ Григорiй Спиридонович, 1879 р.
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, служитель релiгiйного культу. "Трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 15 березня 1930 року засуджений до 7
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОБОЛЬ Костянтин Григорович, 1874 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. 19 квiтня 1934 року Верховним судом УРСР мiру покарання знижено до 1
р. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СОБОЛЬ Михайло Васильович, 1904 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта початкова. Проживав у Троїцькому, колгоспник к-пу iм.
Ленiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОБОЛЬ Олексiй Iсайович, 1911 р. народження, с. Петрiвське Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Петрiвському,
тракторист МТС "Площанська". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Страчений 2 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОБОЛЬ Павло Якович, 1880 р. народження, с. Верхня Дуванка Сватiвського р-ну, українець,
неписьменний. Проживав у Верхнiй Дуванцi, колгоспник к-пу "Червона Зiрка". Репресований двiчi.
Старобiльським окружним судом 30 березня 1934
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 19 квiтня
1934 року Верховним судом УРСР справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 31 серпня 1937
року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1934
i 1989 роках.
СОБОЛЬ Семен Федорович, 1898 р. народження, с. Верхня Дуванка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Верхнiй Дуванцi, колгоспник к-пу "Червона Зiрка". Арештований 28 листопада 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.
СОБОЛЬ Семен Якович, 1898 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 6 р. позбавлення волi. 19 квiтня 1934 року Верховним судом

УРСР мiру покарання знижено до 2 р. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СОБОЛЬ Тимофiй Павлович, 1876 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. 19 квiтня 1934 року Верховним
судом УРСР мiру покарання знижено до 2 р. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СОБОЛЬ Федiр Павлович, 1907 р. народження, с. Верхня Дуванка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Верхнiй Дуванцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi.
Старобiльським окружним судом 30 березня 1934
року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 19 квiтня
1934 року Верховним судом УРСР мiра покарання
знижена до 2 р. 31 серпня 1937 року "трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1993 i
1989 роках.
СОБОЛЬ Якiв Трохимович, 1897 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 4 р. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СОБОЛЬКОВ Федiр Васильович, 1894 р.
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта н/вища. Проживав у Лисичанську, механiк каустичного
цеху з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОБОЛЮК (САБУНЯК) Хома Петрович,
1883 р. народження, м. Полонне Кам'янець-Подiльської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт
Урало-Кавказ Краснодонської мiськради, завiдуючий селищним поштовим вiддiленням. Арештований 27 травня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОБУСЬ Микола Оксентiйович, 1904 р. народження, с. Соломна Сатанiвського р-ну Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Алчевську, робiтник машинопрокатної бази тресту "Ворошиловськбуд". Луганським
обласним судом 16 вересня 1949 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991
роцi.
СОБЧЕНКО Павло Євдокимович, 1919 р.
народження, с. Квiтки Корсунського р-ну Київської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Красний Луч, апаратник Петровського з-ду № 59.
Луганським обласним судом 24 червня 1941 року
засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СОВА Адольф Антонович, 1915 р. народження, с. Гречана Проскурiвського р-ну Вінницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Бабичеве Троїцького р-ну, водопровiдник залізничної
магiстралi Москва-Донбас. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 25 листопада 1937 року засудже-
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ний до розстрiлу. Страчений 31 березня 1938 року.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
СОВА Антон Антонович, 1882 р. народження, с. Гречана Проскурiвського р-ну Вiнницької
обл., поляк, неписьменний. Проживав у с. Бабичеве
Троїцького р-ну, робiтник Троїцької контори "Заготзерно". Особливою нарадою при НКВС СРСР 20
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 20 грудня 1937 року. Реабiлiтований у
1959 роцi.
СОВА Людвiг Антонович, 1905 р. народження, с. Гречана Проскурiвського р-ну Вiнницької
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Бабичеве Троїцького р-ну, робiтник водобуду зал.ст. Лантратове. Особливою нарадою при НКВС СРСР 25
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 16 грудня 1937 року. Реабiлiтований у
1954 роцi.
СОВА (СОВВА) Людвiг Мартинович, 1911
р. народження, с. Олександрiвка Старосинявського
р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Покровське Троїцького р-ну, монтер районного радiовузла. Арештований 17 листопада
1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 лютого 1939 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 році.
СОВА Роман Павлович, 1911 р. народження,
с. Гречана Проскурiвського р-ну Вiнницької обл.,
поляк, освiта початкова. Проживав у с. Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, вантажник Троїцького пункту "Заготзерно". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОВВА (СОВА) Йосип Йосипович, 1895 р.
народження, с. Гречана Проскурiвського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Сиротине Троїцького р-ну, коваль к-пу "Червоний прапор". Особливою нарадою при НКВС СРСР
22 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СОВКОВ (САВКОВ) Андрiй Iванович, 1885
р. народження, х. Угольний, Лівенський р-н Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, десятник 10-ї буддiльницi. Арештований 1
лютого 1937 року за звинуваченням у проведеннi
антирадянської агiтацiї. 17 квiтня 1937 року виправданий Лiнiйним судом Московсько-Донбаської залiзницi, з-під варти звільнений. Реабiлiтований у
1937 роцi.
СОЇН Алiпат Антонович, 1888 р. народження, х. Жирков, Серафимовицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, тесляр рудоремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
СОЇН
Андрiй
Олександрович,
1890
(1892,1893) р. народження, х. Жирков, Усть-Медведицький р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Iванiвка Краснолуцького р-ну, робiтник зал.ст. Марусине
Краснолуцького р-ну. Репресований тричі. Арештований 26 грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 13 січня 1933 року справу

припинено, з-під варти звільнений. Постановою
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16
квiтня 1933 року висланий на 3 р. за межi України.
21 січня 1935 року Донецьким обласним судом засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабiлiтований
відповідно у 1994, 1989 і 1990 роках.
СОЇН Iван Максимович, 1897 р. народження, х. Бобров, Усть-Медведицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької
мiськради, штукатур шахти № 7-8 "Карл".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1966 роцi.
СОКИРА Трохим Юхимович, 1909 р. народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта початкова. Проживав у с. Зелекiвка Бiловодського р-ну,
каменяр кар'єру 10-ї буддiльницi. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 20 серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1969 роцi.
СОКИРКА Василь Васильович, 1893 р. народження, с. Лантратiвка Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Троїцьке,
столяр контори "Заготзерно". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СОКИРКО Григорiй Антонович, 1923 р. народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 27 стрiлецького полку 5 стрiлецької дивiзiї. 28
грудня 1941 року Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС вiйськової частини 1125 засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СОКИРКО Григорiй Iванович, 1908 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта початкова.
Проживав у Троїцькому, селянин-одноосiбник.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1956 роцi.
СОКИРКО Михайло Володимирович, 1905
р. народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка,
завiдуючий службою навантаження шахти № 6.
Арештований 23 червня 1938 року за звинуваченням в антирадянських дiях. 17 серпня 1938 року
справу припинено за малозначнiстю, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОКИРКО Федiр Iванович, 1899 р. народження, с. Тецьке Старобiльського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Стаханові, робiтник тресту "Стахановвугiлля". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. У 1937 роцi засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
СОКIЛ Iван Михайлович, 1921 р. народження, с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 356
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 7 кавалерійського корпусу 24 серпня 1940 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СОКIЛ Микола Iванович, 1899 р. народження, с. Кушугум Запорізького р-ну Запорiзької обл.,
українець, освiта вища. Проживав у м. Красний
Луч, начальник техвiддiлу тресту "Донбасантрацит". Вiйськовим трибуналом Харкiвського
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вiйськового округу 16 червня 1939 року засуджений до 15 р. позбавлення волi. 17 сiчня 1940 року
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР справу повернено на дослiдування. 25 листопада 1940
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
СОКОЛЕНКО Андрiй Iванович, 1902 р. народження, с. Рудiвка Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий
артилерiйського полку 92 окремого корпусу.
Вiйськовим трибуналом 10 стрiлецького корпусу 12
жовтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СОКОЛЕНКО Iван Антонович, 1908 р. народження, смт Нижнє Первомайської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Нижньому, не працював. Арештований 22 грудня 1932 року
за звинуваченням в антирадянських дiях. 15 грудня
1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
СОКОЛЕНКО Iван Несторович, 1891 р. народження, с. Рiвне, Кiровоградська обл., українець,
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, ветфельдшер шахти № 4-2-бiс. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 21 березня 1942 року
засуджений до розстрiлу. 27 квiтня 1942 року
Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
СОКОЛЕНКО Тимофiй Андрiйович, 1911
р. народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Нижньому, не працював. Вiйськовим трибуналом 261
стрiлецької дивiзiї 21 лютого 1942 року засуджений
до розстрiлу. 13 березня 1942 року Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту попереднiй вирок скасовано, справу направлено на нове розслiдування. 8
липня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СОКОЛЕНКОВА Катерина Андрiївна, 1907
р. народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, українка. Проживала в Нижньому, робiтниця
радгоспу "Гiрський". Постановою Особливої наради при МДБ СРСР вiд 18 грудня 1946 року вислана
за межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СОКОЛИК (СОКОЛИКОВ) Олександр
Якович, 1897 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. Проживав у Луганську, старший майстер з-ду iм. Пархоменка. Репресований
двiчi. Арештований 10 серпня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї. 7 вересня 1938 року справу припинено
за вiдсутнiстю складу злочину. 10 березня 1945 року Особливою нарадою при НКВС СРСР засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1991 роках.
СОКОЛКО Григорiй Петрович, 1899 р. народження, с. Гончарiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Гончарiвцi, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 8 липня 1932 року засуджений до 3
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.

СОКОЛОВ Ананiй Михайлович, 1913 р. народження, ст-ця Терновська Цимлянського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта н/середня. Проживав у м. Красний Луч, студент Краснолуцького робітфаку. Арештований 26
червня 1934 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 липня 1934 року з-пiд варти
звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОКОЛОВ Андрій Васильович, 1918 р. народження, с. Черноярка Щучинського р-ну Кокчетавської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта
початкова. Проживав у м. Лисичанську, не працював. Арештований 28 лютого 1943 року за звинуваченням у пособництві німецьким окупантам. 3 липня 1943 року справу припинено за недостатністю
матеріалів для притягнення до суду, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
СОКОЛОВ Василь Iванович, 1894 р. народження, м. Iваново-Вознесенськ, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м. Лисичанську, начальник центральної лабораторiї з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.
СОКОЛОВ Василь Маркiянович, 1876 р.
народження, смт Станично-Луганське, росіянин,
освiта початкова. Проживав у Станично-Луганському, селянин-одноосiбник. Колегiєю ОДПУ 28
квiтня 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СОКОЛОВ Василь Тимофiйович, 1895
(1901) р. народження, с. Прохоровка Красногвардiйського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Щотове Антрацитiвської мiськради, електрослюсар шахти № 1 ім. Димитрова. Луганським обласним судом
27 жовтня 1950 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 2 березня 1955 року Верховним судом
СРСР міру покарання знижено до 8 р. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СОКОЛОВ Володимир Костянтинович,
1905 р. народження, м. Стаханов, українець, освiта
початкова. Проживав у Стахановi, завiдуючий
пiдстанцiєю "Iрмине". Судовою "трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 11 травня 1939 року
постановою УНКВС по Луганськiй обл. рiшення
скасовано за недоведенiстю, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОКОЛОВ Георгiй Мусiйович, 1874 р. народження, смт Станично-Луганське, росiянин, освiта середня. Проживав у Станично-Луганському, фельдшер Чугинської медлабораторiї. Постановою
Колегiї ОДПУ вiд 28 квiтня 1930 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СОКОЛОВ Євдоким Iванович, 1911 р. народження, с. Арнаутово Нікітовського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi залізничного роз'їзду Логвинове, робiтник зал.ст. Попасна. Лiнiйним судом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 21 травня 1938 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОКОЛОВ Iван Михейович, 1884 р. народження, смт Станично-Луганське, росiянин, освiта
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початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду
iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
СОКОЛОВ Кирило Митрофанович, 1888 р.
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Нижньому, селянин-одноосiбник. Артемiвським окружним
судом 10-17 сiчня 1929 року засуджений до 2 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1998 роцi.
СОКОЛОВ Лука Гнатович, 1905 р. народження, смт Донецьке Кiровської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у с. Березiвське
Попаснянського р-ну, головний бухгалтер вапняного з-ду. Арештований 5 березня 1942 року за звинуваченням у намiрах дезертирувати разом з вiдступаючими окупацiйними вiйськами. 25 березня 1942
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОКОЛОВ Микола Григорович, 1899 р. народження, кол.х. Пшеничний Валуйської сiльради
Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 6 квiтня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СОКОЛОВ Михайло Захарович, 1878 р. народження, с. Нижня Гарасимiвка Краснодонського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, тесляр мiськхарчоторгу. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960
роцi.
СОКОЛОВ Михайло Омелянович (Овер'янович), 1907 р. народження, с. Благовiщенка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Благовiщенцi, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28
лютого 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi умовно. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СОКОЛОВ Михайло Олексiйович, 1914 р.
народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
збройний майстер полку НКВС. Арештований 20
лютого 1938 року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй агiтацiї. 11 квiтня 1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОКОЛОВ Мусiй Харитонович, 1905 р.
народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Жовтому,
голова правлiння к-пу iм. Паризької комуни. Донецьким обласним судом 14 грудня 1932 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 12 сiчня 1933 року
Верховним судом УРСР мiру покарання знижено
до 3 р. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СОКОЛОВ Наум Пантелiйович, 1895 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова. Проживав у м. Дербент Дагестанської АРСР, Росiйська Федерацiя, заступник директора з-ду "Йодбром". Луганським обласним судом 21 березня
1940 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СОКОЛОВ Олександр Васильович, 1896 р.
народження, с. Хрущова Микитiвка Богодухівського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початко-

ва. Проживав у с. Маслiвка Троїцького р-ну, селянин-одноосiбник. Арештований 22 березня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29
червня 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОКОЛОВ Олексiй Григорович, 1894 р. народження, с. Торське Краснолиманського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, тесляр 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.
СОКОЛОВ Олексiй Петрович, 1898 р. народження, с. Ніколаєвка Брусковського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, електрослюсар шахти № 10. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 12 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у
1961 роцi.
СОКОЛОВ Осип Антонович, 1887 р. народження, с. Незнамово Кореневського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний.
Проживав у с. Гайове Лутугинського р-ну, колгоспник. Арештований 23 березня 1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 сiчня 1944 року Особливою нарадою при НКВС СРСР мiрою покарання визнано строк попереднього ув'язнення, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СОКОЛОВ Петро Iванович, 1913 р. народження, Вiдзовський р-н Вілейської обл., Бiлорусь,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, столяр шахти № 3-бiс. Арештований 14
листопада 1958 року за звинуваченням в антирадянських дiях. 5 липня 1960 року справу припинено через психичний розлад звинувачуваного. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СОКОЛОВ Сава Оврамович, 1904 р. народження, с. Карпiвка Артемiвського р-ну Донецької
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
Бiлокуракине, завiдуючий вiддiлом кадрiв райвиконкому. Арештований 20 липня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
правотроцькiстської органiзацiї та шкiдництвi. 21
лютого 1941 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОКОЛОВ Семен Юхимович, 1898 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. На
час арешту член ВКП(б). Вiйськовослужбовець,
оперуповноважений 25 залiзничної бригади. Особливою нарадою при НКВС СРСР 6 червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОКОЛОВ Сергiй Назарович, 1895 р. народження, м. Черкаси, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Лисичанську, технiчний приймальник продукцiї з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966
роцi.
СОКОЛОВ Федiр Степанович, 1900 р. народження, м. Свердловськ, українець, освiта початкова. Проживав у Свердловську, колгоспник.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня
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1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СОКОЛОВА Варвара Василiвна, 1901 р. народження, м. Житомир, українка, освiта н/середня.
Проживала в м. Кiровську, секретар Голубiвського
рудоуправлiння. Арештована 26 березня 1933 року
за звинуваченням у причетностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 4 березня 1934 року справу припинено за давнiстю скоєного злочину, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
СОКОЛОВА Єлизавета Миколаївна, 1891
р. народження, Московська обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Ровеньки, не працювала. 31 травня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1125 засуджена
до розстрiлу. 28 червня 1942 року Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.
СОКОЛОВА Катерина Олександрiвна,
1865 р. народження, Богучарський р-н Воронезької
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала у 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.
СОКОЛОВСЬКА Клавдiя Кирилiвна, 1920
р. народження, смт Бiловодськ, українка, освiта
н/середня. Проживала в Бiловодську, не працювала.
Арештована 9 лютого 1943 року за звинуваченням
у пособництвi нiмецьким окупантам i антирадянських висловлюваннях. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 13 листопада 1943 року мiрою покарання визнано строк попереднього ув'язнення, з-пiд
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1993 роцi.
СОКОЛОВСЬКА Петрунеля Василiвна,
1892 р. народження, с. Чухелi Базалiйського р-ну
Вiнницької обл., полька, освiта початкова. Проживала у с. Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, колгоспниця к-пу iм. Будьонного. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 22 листопада 1937 року засуджена
до розстрiлу. Реабiлiтована у 1989 роцi.
СОКОЛОВСЬКИЙ Адам Сидорович, 1897
р. народження, Пулинський р-н Київської обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. Фрунзе.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1962 роцi.
СОКОЛОВСЬКИЙ Антон Адамович, 1898
р. народження, с. Гутисько Плужнянського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав: Євсузький р-н, коваль к-пу iм. Шевченка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 20 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
СОКОЛОВСЬКИЙ Болеслав Адамович,
1905 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.
СОКОЛОВСЬКИЙ Бронiслав Дем'янович,
1900 р. народження, с. Малий Лазучин Базалiйсько-

го р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова.
Проживав у с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, коваль к-пу "Зоря нового життя". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 19 листопада 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1964 роцi.
СОКОЛОВСЬКИЙ Володимир Миколайович, 1900 р. народження, Польща, українець, освiта
вища. Проживав у м. Луганську, головний лікар
мiжрайлiкарнi. Арештований 19 серпня 1938 року
за звинуваченням у приналежностi до правотроцькiстської органiзацiї. 14 березня 1941 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОКОЛОВСЬКИЙ Йосип Валерiанович,
1913 р. народження, Новоград-Волинський р-н Житомирської обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Кам'янка Старобiльського р-ну, колгоспник кпу "Комсомолець". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у
1971 роцi.
СОКОЛОВСЬКИЙ Павло Олексiйович,
1877 р. народження, смт Ольховатка Єнакiївського
р-ну Донецької обл., українець. Проживав у м. Алчевську, служитель релiгiйного культу. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 31 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОКОЛОВСЬКИЙ Пилип Остапович, 1897
р. народження, с. Малий Лазучин Базалiйського рну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, вахтер з-ду "Сталь". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 10 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОКОЛОВСЬКИЙ Роман Адамович, 1888
р. народження, с. Стара Гутиська Плужнянського рну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Тецьке Старобiльського р-ну, коваль кпу iм. Шевченка. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОКОЛОВСЬКИЙ Сергiй Сергiйович,
1897 р. народження, с. Астахове Свердловської
мiськради, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий, фотограф комендантського
взводу 726 стрiлецького полку 395 стрiлецької дивiзiї. Арештований 17 червня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 жовтня 1942 року справу припинено за смертю звинуваченого. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОКОЛОВСЬКИЙ Станiслав Йосипович,
1908 р. народження, с. Малий Лазучин Базалiйського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова.
Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради,
сторож магазину "Харчоторгу". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОКОЛЬНИКОВ Богдан Панасович, 1902
р. народження, Польща, росiянин, освiта середня.
Проживав у м. Красний Луч, начальник планового
сектора тресту "Доненерго". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 25 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 3 березня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
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СОКОЛЯНСЬКИЙ Макар Степанович,
1907 р. народження, с. Покровка Лозiвського р-ну
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську Перевальського р-ну, бухгалтер житлово-комунального відділу шахти № 10.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
СОКОЛЯНСЬКИЙ Степан Якович, 1884 р.
народження, с. Покровка Лозiвського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Артемiвську Перевальського р-ну, слюсар лазнi
шахти № 10. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
23 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОКОР Олександр Iванович, 1915 р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Шульгинцi, не
працював. Арештований 24 серпня 1930 року за
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 13 грудня 1930 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930
роцi.
СОКУР Лаврентiй Микитович, 1897 р. народження, с. Калантаїв Новогеоргiївського р-ну
Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Бiле Лутугинського р-ну, шляховий робiтник-ремонтник
619-ї
шосейної
дiльницi.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 9
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.
СОЛДАТЕНКО-ПИКУНОВА Ганна Никифорiвна, 1913 р. народження, смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, українка, освіта початкова.
Проживала в Петрiвцi, колгоспниця к-пу iм. Комiнтерна. Постановою Особливої наради при НКВС
СРСР від 11 вересня 1943 року вислана за межi
України як член сiм'ї репресованого за взинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СОЛДАТЕНКО Федот Григорович, 1897 р.
народження, с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець. Проживав у м. Луганську, возiй "Трансторгхарчу". Арештований 19 квiтня 1945 року за
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 6 лютого 1947 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОЛДАТКIН Андрiй Павлович, 1878 р. народження, м. Луганськ, росiянин, освiта початкова.
Проживав у Луганську, слюсар з-ду iм. Будьонного.
Арештований 19 листопада 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 28 листопада
1941 року справу припинено за недоведенiстю
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОЛДАТОВ Андрiй Гнатович, 1890 р. народження, с. Степановка Свердловського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у смт Бугаївка Перевальського р-ну, пiчник шахти "Дельта № 2". Арештований
16 сiчня 1933 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 16 лютого
1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.

СОЛДАТОВ Михайло Степанович, 1892 р.
народження, с. Порошино, Пензенська обл., Росiйська Федерацiя, мордвин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, їздовий з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 15 грудня 1941 року за звинуваченням у причетностi до нiмецької розвiдки. 11
лютого 1942 року УНКВС по Луганськiй обл. справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОЛДАТОВ Петро Харлампович, 1890 р.
народження, с. Глазово Серпуховського р-ну Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, вулканiзатор
з-ду № 60. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Iркутської обл., Росiйська Федерацiя, 28 травня
1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СОЛЕНИЙ Іван Григорович, 1910 р. народження, с. Малокостянтинівка Перевальського рну, українець, освіта початкова. Проживав у м. Алчевську, кріпильний шахти "Дельта". Арештований
21 березня 1942 року за звинуваченням в антирадянській агітації. Слідство не проводилось у зв’язку
з воєнним станом. 29 березня 1963 року справу
припинено за відсутністю доказів. Реабілітований у
1963 році.
СОЛЕНИЙ Iван Степанович, 1902 р. народження, смт Бугаївка Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 269 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 136 стрiлецької дивiзiї 22 жовтня 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1963 роцi.
СОЛIТРОВ Якiв Маркович, 1908 р. народження, м. Василькiв Київської обл., єврей, освiта
середня. Проживав у м. Луганську, шофер хiмфармзаводу. Арештований 5 листопада 1937 року за звинуваченням у шпигунствi i антирадянськiй агiтацiї.
Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1968 роцi.
СОЛМАНОВА (САЛМАНОВА) Лiдiя Лук'янiвна, 1916 р. народження, м. Луганськ, нiмкеня, освiта початкова. Проживала в с. Кримське Слов'яносербського р-ну, колгоспниця к-пу iм. Комiнтерну. 20 серпня 1943 року Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
СОЛОВЕЙ Iван Миколайович, 1897 р. народження, с. Княгинин, Вiнницька обл., українець,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, начальник змiни з-ду Наркомату шляхiв. Лiнiйним судом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 16 серпня 1938 року
засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
СОЛОВИЧУК Феодосiй Корнiйович, 1890
р. народження, Дорожанський р-н Вiнницької обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, робiтник 11-ї дистанцiї
колiї. Лiнiйним судом Північно-Донецької залiзницi 25 березня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОЛОВЙОВ Аркадiй Миколайович, 1895
р. народження, с. Нижньослободське, Вологодська
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня.
Проживав у с. Трипiлля Попаснянського р-ну (нинi
Артемiвського р-ну Донецької обл.), служитель ре-
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лiгiйного культу. Особливою нарадою при Колегiї
ДПУ УРСР 13 грудня 1931 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОЛОВЙОВ Борис Оврамович, 1937 р. народження, с. Гута-Бушинська Шпикiвського р-ну
Вiнницької обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м. Красний Луч, прохiдник шахти № 12-12бiс. Луганським обласним судом 18 травня 1962 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СОЛОВЙОВ Варфоломiй Євтiйович, 1882
р. народження, с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, росiянин, освіта початкова. Проживав у Червоному Жовтні, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР по Донецькiй обл. 27 сiчня 1931 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОЛОВЙОВ Григорiй Олексiйович, 1885 р.
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Бiлолуцьку, селянин-одноосiбник. Арештований 3 лютого
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 лютого 1930 року з-пiд варти звiльнений пiд
пiдписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОЛОВЙОВ Iван Наумович, 1910 р. народження, с. Волошино, Ростовська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, помiчник коваля з-ду iм. Жовтневої
революцiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Донецької обл. 27 липня 1941 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СОЛОВЙОВ Iван Сергiйович, 1896 р. народження, м. Благовєщенськ Амурської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, бухгалтер радгоспу "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
СОЛОВЙОВ Iларiон Оникiйович, 1883 р.
народження, х. Уляшкiно, Каменський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Краснодонi, возій мiської
контори "Гужтранспорт". Особливою "трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СОЛОВЙОВ Мельх-Седик Павлович, 1880
р. народження, с. Новокраснянка Кремiнського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Новокраснянцi,
служитель
релiгiйного
культу.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОЛОВЙОВ Микола Захарович, 1921 р. народження, с. Лопаскине Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Лопаскиному, не працював. Вiйськовим трибуналом 17
стрiлецького корпусу Пiвденного фронту 5 серпня
1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
СОЛОВЙОВ Михайло Андрiйович, 1898 р.
народження, с. Осинове Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 414 окремого саперного батальйону 244
саперної дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 12 армiї
17 серпня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.

СОЛОВЙОВ Олександр Матвiйович, 1906
р. народження, м. Москва, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
столяр з-ду № 60. Репресований двiчi. Луганським
обласним судом 15 липня 1941 року засуджений до
7 р. позбавлення волi. 27 січня 1945 року Особливою нарадою при НКВС СРСР міру покарання снижено на 9 м-ців. Постановою Особливої наради при
МДБ СРСР вiд 27 квiтня 1949 року висланий за
межi України. Реабiлiтований вiдповiдно у 1992 i
1989 роках.
СОЛОВЙОВ Олексiй Васильович, 1914 р.
народження, м. Одеса, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Стахановi, робiтник шахти iм.
Iллiча. Луганським обласним судом 8 сiчня 1948
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СОЛОВЙОВ Олексiй Вiссарiонович, 1897 р.
народження, х. Генералов, Котельниковський р-н
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Бокове-Платове Антрацитiвської мiськради, завiдуючий магазином Краснолуцького мiжрайторгу. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОЛОВЙОВ Олексiй Петрович, 1908 р. народження, м. Москва, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у смт Троїцьке, лiкар
ветлiкарнi. Арештований 9 лютого 1943 року за
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Перебуваючи
пiд слiдством, помер 26 лютого 1943 року. Реабiлiтований у 2002 роцi.
СОЛОВЙОВ Пантелiй Сильвестрович,
1887 р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Проживав у с. Євсуг Бiловодського
р-ну, колгоспник к-пу iм. Ворошилова. Вiйськовим
трибуналом вiйськ МВС Луганської обл. 15 листопада 1945 року засуджений до 15 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОЛОВЙОВ Петро Омелянович, 1899 р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi,
кучер Боківської електропiдстанцiї "Доненерго" №
3. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СОЛОВЙОВ Семен Іванович, 1909 р. народження, с. Макартетине Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Вiйськовослужбовець, старший сержант,
шофер 698 стрiлецького полку. Особливою нарадою при НКВС СРСР 20 лютого 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1996 роцi.
СОЛОВЙОВ Сергiй Кузьмич, 1896 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Проживав у Сватовому, робiтник пункту по прийманню цукрових бурякiв. Репресований двiчi. Старобiльським окружним судом 7 лютого 1934 року
засуджений до 4 р. позбавлення волi. Донецьким
обласним судом 5 липня 1937 року засуджений до 5
р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у
1990 i 1992 роках.
СОЛОВЙОВ Сергій Юхимович, 1903 р. народження, Подгоренський р-н Воронезької обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Про-
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живав у м. Краснодоні, робітник міськпромкомбінату. Військовим трибуналом військ НКВС Донецької обл. 28 вересня 1941 року засуджений до 10 р.
позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
СОЛОВЙОВ Федiр Прокопович, 1907 р. народження, с. Жаба Бiлгород-Днiстровського р-ну
Iзмаїльської обл., росiянин, освiта н/середня. Проживав у м. Перевальську, начальник шахти № 73.
Арештований 22 вересня 1951 року за звинуваченням у здiйсненнi диверсiйного акту на залiзницi. 17
грудня 1951 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОЛОВЙОВА Єлизавета Кирилiвна, 1914
р. народження, с. Першозванiвка Лутугинського рну, українка, неписьменна. Проживала в смт Сiмейкине Краснодонського р-ну, доярка молокорадгоспу. Арештована 7 квiтня 1943 року за звинуваченням у зрадницьких дiях. 24 серпня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
СОЛОВЙОВА Катерина Павлiвна, 1921 р.
народження, м. Кiлiя Кілійського р-ну Одеської
обл., українка, освiта початкова. Проживала в с.
Мiлуватка Сватiвського р-ну, без певних занять.
Арештована 25 березня 1943 року за звинуваченням
у пособництвi нiмецьким окупантам. 29 квiтня 1943
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1943 роцi.
СОЛОВЙОВА Ксенiя Омелянiвна, 1906 р.
народження, х. Красновка, Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, неписьменна. Проживала в м. Луганську, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 18 грудня 1941 року засуджена
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992
роцi.
СОЛОВОДОВ (СОЛОВОД) Олексiй Карпович, 1907 р. народження, м. Первомайськ Первомайської мiськради, українець, освiта початкова.
Проживав у смт Георгiївка Лутугинського р-ну, вибiйник шахти № 1. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
СОЛОВСЬКА-МИШИНЄВА Зiнаїда Саватiївна, 1907 р. народження, м. Київ, українка, освiта початкова. Проживала в м. Гiрське Первомайської мiськради, робiтниця шахти № 1-2 "Гiрська".
Вiйськовим трибуналом 218 стрiлецької дивiзiї 31
грудня 1941 року засуджена до розстрiлу. Страчена
17 березня 1942 року. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СОЛОВ'ЯНЕНКО Iван Леонтiйович, 1911
р. народження, с. Драбинiвка Новосанжарського рну Полтавської обл., українець, освiта початкова.
На час арешту член ВКП(б). Проживав у с. Золоте
Первомайської мiськради, старший стрiлочник
зал.ст. Шипилове. Вiйськовим трибуналом 32 району авiацiйного базування 14 квiтня 1942 року засуджений до розстрiлу. Страчений 10 липня 1942 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СОЛОВ'ЯНСЬКИЙ Олександр Iванович,
1897 р. народження, м. Богучар Богучарського р-ну
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, бухгалтер розрахункового вiддiлу "М'ясохолодбуду".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня

1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
СОЛОГУБ Володимир Тимофiйович, 1907
р. народження, м. Красний Лиман Краснолиманського р-ну Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Лиман Старобiльського р-ну,
без певних занять. Лiнiйним судом Донецької залiзницi 26-27 березня 1936 року засуджений до 7 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОЛОГУБ Iван Сергiйович, 1905 р. народження, смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, тесляр з-ду iм. Косiора. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
СОЛОГУБ Микола Кирилович, 1913 р. народження, м. Россош Россошанського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, бухгалтер
вiддiлу робiтничого постачання рудоуправлiння.
Донецьким обласним судом 27-29 червня 1936 року
засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СОЛОГУБ Михайло Сидорович, 1891 р. народження, с. Великi Бучки Сахновщинського р-ну
Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Петровське Краснолуцької мiськради,
вахтер пiдстанцiї з-ду № 59. Арештований 12 листопада 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 сiчня 1942 року виправданий
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл., з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942
роцi.
СОЛОГУБ Федiр Якович, 1913 р. народження, с. Малий Бурлук Великобурлуцького р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав
у смт Тошкiвка Первомайської мiськради, робiтник
шахти "Тошкiвка". Арештований 12 квiтня 1942 року за пiдозрою в антирадянськiй агiтацiї. 30 травня
1942 року слiдство закiнчилось, але справу через
воєнний стан не було розглянуто. Реабiлiтований у
1994 роцi.
СОЛОГУБОВ Василь Андрiйович, 1898 р.
народження, с. Денежникове Новоайдарського рну, українець, освiта початкова. Проживав у с-щi
роз'їзду 58-го кiлометра Пiвнiчно-Донецької залiзницi, каменяр кам'яного кар'єру. Лiнiйним судом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 26 травня 1937 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СОЛОДИЛОВ Григорiй Iванович, 1896 р.
народження, с. Верхнiй Карачан Грибановського рну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi,
помiчник машинiста зал.ст. Антрацит. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 5 березня 1931
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СОЛОДИЛОВ Микола Андрiйович, 1885 р.
народження, с. Оборотнiвка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Оборотнiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 17 квiтня
1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
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СОЛОДИЛОВ Олександр Iванович, 1881 р.
народження, с. Полушкине Троїцького р-ну, росіянин, освiта початкова. Проживав у Полушкиному,
колгоспник к-пу "Хвиля революції". Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 10 жовтня 1941 року засуджений до розстрілу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СОЛОДИЛОВ Олександр Iванович, 1906 р.
народження, с. Оборотнiвка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, експедитор тресту "Лисичанськвугiлля".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1956 роцi.
СОЛОДИЛОВ Петро Андрiйович, 1895 р.
народження, с. Оборотнiвка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, коваль господарчого вiддiлу з-ду "Пролетар". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.
СОЛОДКА Ганна Трохимiвна, 1916 р. народження, Старобiльський р-н, українка, освiта середня. Проживала в м. Гiрське Первомайської мiськради, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом 218
стрiлецької дивiзiї 29 квiтня 1942 року засуджена
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992
роцi.
СОЛОДКИЙ Василь Никанорович, 1880 р.
народження, с. Рудiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Рудiвцi, колгоспник к-пу iм. XVII партз'їзду. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 29 вересня 1944
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СОЛОДКИЙ Василь Онисимович, 1895 р.
народження, м. Ростов-на-Дону, українець, освiта
початкова. Проживав у с. Рогове Новопсковського
р-ну, завiдуючий Будинком культури к-пу "Нове
життя". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СОЛОДКИЙ Василь Тихонович, 1922 р. народження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, помiчник машинiста зал.ст. Попасна. Арештований 27 березня 1942 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 11 квiтня 1942 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОЛОДКИЙ Iван Якович, 1909 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, прибиральник породи шахти iм.
Сталiна. Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 10 жовтня 1938 року.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОЛОДКИЙ Макар Андрiйович, 1882 р.
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новiй Астраханi, не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 2 березня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.

СОЛОДКИЙ Павло Потапович, 1897 р. народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, тесляр з-ду № 20. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 15 лютого 1946 року засуджений до 5
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СОЛОДКИЙ Семен Лук'янович, 1882 р. народження, смт Тошкiвка Первомайської мiськради,
українець, освіта початкова. Проживав у с. Боровеньки Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу "Червона
нива". Арештований 19 серпня 1931 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї. 29 сiчня 1932 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.
СОЛОДКИЙ Трохим Онисимович, 1899 р.
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта початкова. Перебував у м. Новоросiйську, Росiйська
Федерацiя, вiйськовослужбовець, рядовий робiтничого батальйону. Вiйськовим трибуналом Новоросiйського гарнiзону 6 квiтня 1942 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СОЛОДКОВ Василь Iванович, 1912 р. народження, Нижньочирський р-н Волгоградської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Антрацитi, наваловiдбiйник шахти
№ 15. Арештований 13 сiчня 1942 року за звинуваченням у намiрi перейти на бiк ворога. 4 лютого
1942 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОЛОДКОВ Герман Iванович (Васильович), 1913 р. народження, ст-ця Каргинська Боковського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, робiтник шахти № 11. Арештований 3 червня 1946 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 22 липня 1947 року звiльнений під підписку
про невиїзд. Реабiлiтований у 1999 роцi.
СОЛОДКОВ Микола Петрович, 1899 р. народження, Нижньочирський р-н Волгоградської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Михайлiвка Ровенькiвської
мiськради, вантажник шахти № 28-29. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 29 грудня 1934 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОЛОДОВ Степан Денисович, 1890 р. народження, с. Титово Щигровського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня.
Проживав у м. Луганську, продавець комiсiйного
магазину. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 5 вересня 1944 року засуджений до
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СОЛОДОВА Лiдiя Якiвна, 1903 р. народження, с. Франк, Нiмцiв Поволжя АРСР, нiмкеня,
освiта початкова. Проживала в м. Брянка, робiтниця. Особливою нарадою при НКВС СРСР 14
жовтня 1944 року засуджена до 7 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
СОЛОДОВНИК (СОЛОДОВНИКОВ) Єгор
Гаврилович, 1902 р. народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Кризькому, селянин-одноосiбник. Арештований 16 липня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 вересня 1938 року з-пiд варти
звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1994 роцi.
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СОЛОДОВНИКОВ Iван Iванович, 1917 р.
народження, Олексiївський р-н Воронезької обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Попасна, робiтник дистанцiї колiї
зал.ст. Попасна. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 27 червня 1938 року засуджений до 5
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОЛОДОВНИКОВ Максим Петрович,
1906 р. народження, с. Шишкiвка Шевченкiвського
р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Алчевську, вантажник з-ду iм. Ворошилова. Арештований 17 жовтня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 жовтня
1941 року виправданий Вiйськовим трибуналом
Алчевського гарнiзону. Реабiлiтований у 1941 роцi.
СОЛОДОВНИКОВ Павло Євграфович,
1871 р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької
міськради, українець, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, селянин-одноосiбник. Арештований
31 березня 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 травня 1930 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1930 роцi.
СОЛОДСЬКИХ Павло Панасович, 1888 р.
народження, с. Ольшанець Долгоруковського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у смт Ленiнське Свердловської мiськради, конюх шахти № 9. Арештований 6
травня 1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 лютого 1944 року справу припинено за смертю звинувачуваного. Реабiлiтований
у 1995 роцi.
СОЛОДУХА Микола Михайлович, 1886 р.
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта початкова. Проживав у с. Стрiльцiвка Мiловського рну, тракторист Стрiльцiвського конезаводу. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР
вiд 25 жовтня 1933 року висланий за межi України
умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОЛОЖАНКIН Михайло Григорович,
1896 р. народження, с. Лох Нижньодєвицького р-ну
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, робiтник шахти № 15. Арештований 3 сiчня 1942 року за
звинуваченням у дезертирствi i приналежностi до
контрреволюцiйної групи. 8 сiчня 1942 року справу
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СОЛОМАТIН Iван Максимович, 1894 р. народження, с. Високе Скопінського повiту Рязанської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, бригадир арматурникiв "Iндустрбуду". Арештований 4 лютого
1929 року як соцiально небезпечний елемент. 13 березня 1929 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СОЛОМIН Герман Петрович, 1895 р. народження, с. Велика Слобода Комишинського р-ну
Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин.Проживав у м. Антрацитi, бухгалтер госпчастини
тресту "Боковоантрацит". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.
СОЛОМКА Кирило Никифорович, 1895 р.
народження, Сахновщинський р-н Харкiвської обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Щото-

ве Антрацитiвської мiськради, вибiйник шахти №
2-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. 11 жовтня 1939 року Управлiнням НКВС по
Луганськiй обл. попереднє рiшення "трiйки" скасовано i справу повернено на дослiдування. 30 березня 1961 року УКДБ по Луганській обл. справу припинено. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СОЛОМКО Василь Анастасович, 1895 р.
народження, кол. Серговський р-н, українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, теплотехнiк
рудника. Арештований 19 травня 1942 року за звинуваченням в антирадянських дiях. 23 червня 1942
року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. справу повернено на додаткове розслiдування. У зв'язку з воєнним станом етапований
углиб країни, де пiзнiше не виявлений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СОЛОМКО Василь Микитович, 1900 р. народження, с. Лихолобiвка Дворічанського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта середня. Проживав у
м. Антрацитi, начальник 1-ї частини райвійськкомату. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 29 вересня 1943 року засуджений до 15 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СОЛОМКО Кузьма Тихонович, 1897 р. народження, с. Дем'янки Понорницького р-ну Чернiгiвської губернiї, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, головний бухгалтер мiського
тресту їдалень i ресторанiв. Арештований 3 липня
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб
країни, де пiзніше не виявлений. 25 лютого 1949
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОЛОМКО Прохор Семенович, 1884 р. народження, м. Свердловськ, українець, освiта початкова. Проживав у Свердловську, телеграфiст
мiськпоштамту. Донецьким обласним судом 7 травня 1936 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
СОЛОМОНЕНКО Федiр Дем'янович, 1908
р. народження, с. Новокраснiвка Антрацитiвського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Новокраснiвцi, колгоспник к-пу "Змичка". 21 лютого
1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
вiйськової частини 1125 засуджений до розстрiлу.
15 березня 1942 року Вiйськовим трибуналом
Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1969 роцi.
СОЛОМ'ЯНИЙ Данило Григорович, 1893
р. народження, смт Ящикове Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Щотове Антрацитiвської мiськради, крiпильник шахти №
2-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
СОЛОМ'ЯНИЙ Данило Єлисейович, 1895
р. народження, смт Ящикове Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Ящиковому, продавець сiльського споживчого товариства.
Арештований 3 грудня 1941 року за звинуваченням
в антирадянськiй пропагандi. Вiйськовим трибуналом Алчевського гарнiзону 11 сiчня 1942 року виправданий. Реабiлiтований у 1942 роцi.
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СОЛОНЕНКО Iван Григорович, 1892 р.
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новiй Астраханi, возiй сiльпо. Вiйськовим трибуналом 28
району авiацiйного базування 11 квiтня 1942 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СОЛОНЕНКО Параскоiя Iванiвна, 1917 р.
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну,
українка, освiта середня. Проживала в м. Рубiжне,
помiчник лаборанта мiськсанстанцiї. Вiйськовим
трибуналом 28 району авiацiйного базування 27
лютого 1942 року засуджена до 7 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
СОЛОНIН Iван Васильович, 1923 р. народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 624 полку. Вiйськовим трибуналом 137 стрiлецької дивiзiї 7 листопада 1942 року засуджений до
розстрiлу. 21 листопада 1942 року Вiйськовим трибуналом Брянського фронту, Росiйська Федерацiя,
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОЛОНСЬКИЙ Петро Андрiйович, 1911 р.
народження, с. Куряче Свердловської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Курячому,
не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 14 жовтня 1944 року засуджений
до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1955
роцi.
СОЛОНСЬКИЙ Степан Андрiйович, 1915
р. народження, м. Алчевськ, українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, рядовий, курсант
вiйськової частини 5491. Вiйськовим трибуналом
Пiвнiчнокавказького вiйськового округу, Росiйська
Федерацiя, 20 жовтня 1938 року засуджений до 7 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СОЛОП Андрiй Мефодiйович, 1873 р. народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Кризькому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при
Колегiї ОДПУ від 1 жовтня 1929 року ухвалено висланий за межi України. Реабiлiтований у 1995
роцi.
СОЛОП Григорiй Никифорович, 1905 р. народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у с. Лiсна Поляна Маркiвського р-ну, тракторист радгоспу "Старобiльський". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 14 березня 1943 року засуджений до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
СОЛОП Микола Григорович, 1925 р. народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у с. Лiсна Поляна Маркiвського р-ну, робiтник радгоспу "Старобiльський". Арештований 21 сiчня 1943 року за звинуваченням у зрадництвi. 2 липня 1943 року справу
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОЛОП Михайло Тимофiйович, 1897 р. народження, с. Великоцьк Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Великоцьку, тесляр Великоцької МТС. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 13 грудня 1932 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.

СОЛОХА Костянтин Михайлович, 1930 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
10 р. позбавлення волi. 3 червня 1955 року Верховним судом УРСР строк покарання знижено до 6 р.
Реабiлiтований у 1991 роцi.
СОЛОХА (СОЛОХ) Митрофан Йосипович,
1894 р. народження, с. Дерманка Мархлевського рну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Бутове Старобiльського р-ну, тесляр залізничної магiстралi Москва-Донбас. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
СОЛОХА Семен Гнатович, 1868 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, українець, неписьменний. Проживав на кол.х. Крутий
Яр, Новопсковський р-н, селянин-одноосiбник.
Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР 23
сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОЛОХIН (САЛОХІН) Сергiй Дмитрович,
1894 р. народження, с. Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта н/середня. Проживав в
Олексiївцi, завiдуючий магазином "Трансторгхарчу" Московсько-Донецької залiзницi. "Трiйкою"
УНКВС по Московськiй обл., Росiйська Федерацiя,
11 березня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 27 квiтня 1938 року. Реабiлiтований у
1958 роцi.
СОЛОШЕНКО Артем Денисович, 1897 р.
народження, х. Кощеєвка, Тацинський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 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 1989 роцi.
СОЛОШЕНКО Iван Антонович, 1902 р. народження, с. Ананасовка Коренецького р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Лисичанську, помiчник начальника гiрничого цеху "Пiдземгазу". "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
СОЛОЩУК Семен Олександрович, 1888 р.
народження, с. Дерманка Новоград-Волинського рну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну, конюх к-пу "Комунар". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 8 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОЛУПАЄВ Володимир Тихонович, 1914 р.
народження, Матвєєво-Курганський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав у с-щi Новоолександрiвка Бiловодського р-ну, не працював. Луганським обласним
судом 28 листопада 1939 року засуджений до 4 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СОЛЯНИК Григорiй Прокопович, 1912 р.
народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, кондуктор зал.ст. Попасна. Арештований 22 березня 1933 року як соцiально небезпечний елемент. 11 травня 1933 року спра-
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ву припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1933 роцi.
СОЛЯНИК Григорiй Якимович, 1884 р. народження, с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Вовкодаєвому, колгоспник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 4 березня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СОЛЯНИК Дмитро Прокопович, 1907 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Проживав у Сватовому, прибиральник шлаку
зал.ст. Сватове. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОЛЯНИК Iван Прокопович, 1903 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Попасна, кондуктор зал.ст. Попасна.
Арештований 22 березня 1933 року як соцiально
небезпечний елемент. 11 травня 1933 року справу
припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1933 роцi.
СОЛЯНИК Петро Леонтiйович, 1903 р. народження, с. Свобода, Чернiгiвська обл., українець,
освiта вища. Проживав у м. Луганську, викладач
курсiв майстрiв працi. Луганським обласним судом
22 березня 1939 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СОЛЯНКIН Тарас Михайлович, 1889 р. народження, с. Кубань Малоархангельського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник зду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОЛЯНКIНА Софiя Iванiвна, 1891 р. народження, с. Алексєєвка Свердловського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, не працювала.
Арештована 26 жовтня 1941 року як соцiально небезпечний елемент. 15 вересня 1942 року справу
припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтована у 1942 роцi.
СОЛЯННИКОВ Василь Давидович, 1920 р.
народження, с. Мала Перещепина Новосанжарського р-ну Полтавської обл., українець, освiта н/середня. Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької
мiськради, студент Хрустальненського медтехнiкуму. Донецьким обласним судом 4 сiчня 1937 року
засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
СОМИКОВ Єгор Кононович, 1886 р. народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Чорнухиному,
вiзник зал.ст. Дебальцеве, Донецька обл. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Страчений 11 жовтня
1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СОМИКОВ Михайло Федосович, 1902 р.
народження, с. Лемешiвка Севського р-ну Захiдної
обл. (нинi Брянської обл. Росiйської Федерацiї ), росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську,
котельник вiддiлу капiтального будiвництва з-ду iм.
Ворошилова. Вiйськовим трибуналом Луганського
гарнiзону 20 листопада 1941 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.

СОМИКОВ Пилип Iванович, 1904 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, бригадир по ремонту колiї з-ду iм. Пархоменка. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 13 грудня
1941 року. засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
СОМИКОВ Тимофiй Денисович, 1901 р. народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Андрацитi, черговий зал.ст. Антрацит. Лiнiйним судом
Донецької залiзницi 9 жовтня 1936 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
СОМОВ Андрiй Пантелiйович, 1909 р. народження, м. Брянка, українець, освiта середня.
Вiйськовослужбовець, командир напiвроти саперного батальйону 7 стрiлецької дивiзiї. Арештований
19 жовтня 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 лютого 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СОМОВ Юхим Прокопович, 1901 р. народження, с. Самарiно Воловського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, наваловiдбiйник
шахти № 23-25. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Iркутської обл., Росiйська Федерацiя, 26 грудня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СОМОВА Катерина Олексiївна, 1893 р. народження, с. Крюкове Полтавського р-ну Полтавської обл., росiянка, освiта вища. Проживала в м. Лисичанську, вчителька iноземної мови. Арештована
22 лютого 1943 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 17 грудня 1943
року справу припинено за смертю звинувачуваної.
Реабiлiтована у 1943 роцi.
СОМЧЕНКО Євстафiй Антонович, 1898 р.
народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Євсузi, бригадир к-пу iм. Ворошилова. Арештований 6 серпня
1938 року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй
пропагандi. Iнших документiв у справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОНIН Олексiй Iванович, 1883 р. народження, х. Афанасьєвка, Воронезька обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав
на кол.х. Петрiвський, кол. Бiлолуцький р-н, селянин-одноосiбник. Арештований 21 березня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27
сiчня 1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОПЕЛЬНИК Григорiй Iванович, 1897 р.
народження, смт Маркiвка. Проживав у Маркiвцi,
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОПЕЛЬЧЕНКО Федiр Юхимович, 1902 р.
народження, с. Головка Литвиновського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, неписьменний. Проживав у смт Юр'ївка Лутугинського р-ну, не працював. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 1 жовтня 1941 року
засуджений до розстрiлу. 15 жовтня 1941 року Президiєю Верховної Ради СРСР розстрiл замiнено 10
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р. позбавлення волi з вiдправленням на фронт. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СОПЕРЕНКО Петро Петрович, 1921 р. народження, м. Свердловськ, українець, освiта н/середня. Червонофлотець-зв'язкiвець Чорноморського
флоту. Вiйськовим трибуналом Керченської
вiйськово-морської бази Чорноморського флоту 4
серпня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СОПIЛЬНИЧЕНКО Григорiй Васильович,
1912 р. народження, с. Новоолександрiвка Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, слюсар паровозного депо
зал.ст. Попасна. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 18 серпня 1945 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СОПIЛЬНИЧЕНКО Яким Прокопович,
1894 р. народження, с. Новоолександрiвка Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Попасна, бухгалтер артілі "Металіст".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 20-21листопада 1944 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СОПIН Георгiй Трохимович, 1898 р. народження, с. Тренєвка Мiллеровського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, машинiст депо
Родакове. Арештований 15 квiтня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 лютого
1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1939 роцi.
СОПIН Iван Гаврилович, 1888 р. народження, с. Кашкарне Троїцького р-ну, росiянин, освiта
середня. Проживав у с. Павлiвка Бiлокуракинського
р-ну, фельдшер медпункту зал.ст. Катран. Арештований 27 червня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом
був етапований углиб країни. 26 сiчня 1949 року
справу припинено за недостатнiстю даних для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОПIН Iван Кирилович, 1917 р. народження, с. Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Бахмутiвцi, бухгалтер к-пу iм. Будьонного. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 27 травня 1943 року
засуджений до розстрiлу. 19 червня 1943 року Верховним судом СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СОПIНА Марiя Петрiвна, 1905 р. народження, с. Жовтневе Троїцького р-ну, українка, освiта
початкова. Проживала в Жовтневому, колгоспниця
к-пу iм. Кагановича. Постановою Особливої наради
при МДБ СРСР від 21 листопада 1951 року вислана
за межi України як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у
1990 роцi.
СОПЛЯКОВ Степан Петрович, 1912 р. народження, Волгоградська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, вантажник шахти № 1-1-бiс. Луганським
обласним судом 13 жовтня 1936 року засуджений
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
СОПОЛЄВ Гаврило Єгорович, 1920 р. народження, с. Покровка Беленихінського р-ну Курської

обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Уткине Перевальського р-ну,
колгоспник к-пу "Свiтло села". Арештований 1 липня 1942 року за звинуваченням у приналежностi до
терористичної групи. У зв'язку з воєнним станом
етапований углиб країни, де пізніше не виявлений.
18 грудня 1950 року справу припинено за недостатністю матеріалів для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОПОЛЄВ Григорiй Єгорович, 1926 р. народження, с. Покровка Беленихинського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у с. Уткине Перевальського
р-ну, колгоспник к-пу "Свiтло села". Арештований
1 липня 1942 року за звинуваченням у приналежностi до терористичної групи. У зв'язку з воєнним
станом етапований углиб країни, де пізніше не виявлений. 18 грудня 1950 року справу припинено за
недостатністю матеріалів для притягнення до суду.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОПРУНОВ Степан Петрович, 1908 р. народження, с. Єгорiвка Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Єгорiвцi, коваль шахти iм. Чапаєва. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 29 сiчня 1944 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СОРКIН Абрам Борисович, 1900 р. народження, м. Вишнiй Волочок Калiнiнської обл., Росiйська Федерацiя, єврей, освiта середня. Проживав у
м. Попасна, начальник вiддiлу постачання 13-ї буддiльницi залiзничної магiстралi Москва-Донбас.
Арештований 19 грудня 1937 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 8 вересня 1938 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОРКIН Залман Мовшович, 1892 р. народження, м. Могильов, Бiлорусь, єврей, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, продавець бази мануфактури. Арештований 18 жовтня 1925 року за
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної сiонiстської органiзацiї. 27 квiтня 1926 року
справу припинено за недоведенiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СОРОКА Василь Микитович, 1903 р. народження, с. Пiдкуйчанськ Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Пiдкуйчанську,
колгоспник. Особливою нарадою при НКВС СРСР
9 жовтня 1943 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СОРОКА Єгор Микитович, 1887 р. народження, с. Байдiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Байдiвцi, селянин-одноосiбник. Народним судом Старобiльського
району 17 квiтня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОРОКА Єгор Микитович, 1905 р. народження, с. Пiдкуйчанськ Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, крiпильник шахти "Корунд". Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 10 жовтня 1943
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СОРОКА Iван Васильович, 1905 р. народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Нижньому, ви-
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бiйник шахти № 21. Вiйськовим трибуналом 13 армiї 25 жовтня 1942 року засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СОРОКА Iван Якович, 1883 р. народження,
с. Шульгинка Старобiльського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у м. Первомайську, комiрник пивскладу зал.ст. Первомайськ. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОРОКА Кiндрат Пантелеймонович, 1897
р. народження, с. Дейкалiвка Зiнькiвського р-ну
Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, кранiвник з-ду iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОРОКА Пантелiй Миколайович, 1912 р.
народження, с. Карпiвка Краснолиманського р-ну
Донецької обл., українець, освiта початкова. Без певного мiсця проживання i роботи. Лiнiйним судом
Донецької залiзницi 26-27 березня 1936 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СОРОКА Пилип Порфирович, 1888 р. народження, с. Колесникiвка Куп'янського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Лисичанську, прибиральник породи шахти iм.
Войкова. Арештований 21 сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 березня 1933
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
СОРОКА Федiр Єлисейович, 1914 р. народження, Перевальський р-н, українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, муляр зал.ст. Попасна. Луганським обласним судом 26 грудня 1963 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 14 травня
1965 року пленум Верховного суду УРСР знизив
строк покарання до 1,5 року, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СОРОКА Якiв Григорович, 1885 р. народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Нижньому, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Артемiвським окружним судом 10-17 сiчня 1929 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 29 грудня 1941
року арештований за звинуваченням у пособництвi
нiмецьким окупантам. У зв'язку з воєнним станом
етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений.
15 березня 1948 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований вiдповiдно у
1998 i 1994 роках.
СОРОКА Якiв Онисифирович, 1870 р. народження, с. Коломийчиха Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Куземiвка
Сватiвського р-ну, служитель релiгiйного культу.
Репресований двiчi. Арештований 12 грудня 1932
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21
грудня 1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 7 вересня
1937 року "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у
1932 i 1989 роках.
СОРОКIН Василь Прохорович, 1870 р. народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського рну, українець, освiта н/середня. Проживав у с. Кря-

кiвка Слов'яносербського р-ну, рахiвник к-пу "Заповiт Iллiча". Особливою нарадою при НКВС СРСР
17 листопада 1943 року час перебування пiд вартою
зарахований у строк покарання, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СОРОКIН Григорiй Васильович, 1886 р.
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта початкова. Проживав у Луганську, токар з-ду iм. Артема.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1959 роцi.
СОРОКIН Євген Петрович, 1911 р. народження, м. Алчевськ, українець, освiта початкова.
Проживав в Алчевську, учень вальцювальника прокатного цеху з-ду iм. Ворошилова. Арештований 23
грудня 1930 року за звинуваченням у пiдготовцi диверсiї на пiдприємствi. 7 березня 1931 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОРОКIН Iван Мусiйович, 1897 р. народження, м. Горлiвка Донецької обл., росiянин, освiта середня. На час арешту член ВКП(б). Проживав
у м. Свердловську, завiдуючий шахтою № 2-3.
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового
округу 7 квiтня 1939 року засуджений до 15 р. позбавлення волi. 20 грудня 1940 року Верховним судом СРСР вирок вiдмiнено, справу повернено на
дослiдування. 24 липня 1941 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.
СОРОКIН Iван Терентiйович, 1919 р. народження, м. Красний Луч, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Садове Великотокмацького р-ну
Запорiзької обл., робiтник дiльницi № 2 органiзацiї
"Спецбудiвництво". 22 вересня 1941 року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1080 засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СОРОКIН Михайло Якимович, 1918 р. народження, м. Золоте Первомайської мiськради,
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець,
курсант полкової школи вiйськової частини 4577.
Вiйськовим трибуналом 3 липня 1939 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1995 роцi.
СОРОКIН Олександр Сергiйович, 1912 р.
народження, м. Гомель, Бiлорусь, росiянин, освiта
середня. Проживав у с. Ворошилове кол. Лисичанського р-ну, колгоспник к-пу iм. Шевченка.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi
тилу 9 армiї 17 квiтня 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 травня 1942 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СОРОКIН Олексiй Семенович, 1896 р. народження, м. Москва, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у кол.с-щi Ворошилова Городищенської сiльради Перевальського
р-ну, кучер їдальнi відділу робітничого постачання
тресту "Луганськвугiлля". Луганським обласним
судом 15 грудня 1952 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СОРОКIН Павло Григорович, 1927 р. народження, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Сєверний Краснодонської
мiськради, вибiйник шахти № 2 "Пiвнiчна". Луганським обласним судом 12 листопада 1954 року засуджений до 10 р.позбавлення волi. 9 червня 1958
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року, пiсля дострокового звiльнення, знов засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1991 роцi.
СОРОКIН Павло Iванович, 1904 р. народження, с. Бочаровка, Орловська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
с-щi Ниркове Попаснянського р-ну, складач поїздiв
зал.ст. Ниркове. Арештований 24 жовтня 1943 року
за звинуваченням у тому, що пiд час окупацiї служив у полiцiї. 21 сiчня 1944 року виправданий
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону. Реабiлiтований у 1944 роцi.
СОРОКIН Тимофiй Олексiйович, 1880 р.
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня.
Проживав у Луганську, керуючий конторою "Заготзерно". Арештований 21 лютого 1943 року за звинуваченням у спiвпрацi з нiмецькою окупацiйною
владою. 10 квiтня 1943 року справу припинено за
смертю звинувачуваного. Реабiлiтований у 1994
роцi.
СОРОКIН Федiр Федорович, 1895 р. народження, с. Березовка Воробйовського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Стахановi, старший економiст мiськкомунгоспу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОРОКIНА Анна Кузьмiвна, 1918 р. народження, х. Новополтавка, Андреєвський р-н Новосибiрської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта середня. Проживала в м. Кремiнна, помiчник бухгалтера райзаготконтори. Постановою Особливої
наради при МДБ СРСР від 23 вересня 1947 року вислана за межi України як дружина репресованого за
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована
у 1993 роцi.
СОРОКIНА Домна Iванiвна, 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 6 р.позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
СОРОКОВЕНКО Лаврентiй Євдокимович,
1893 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, робiтник з-ду № 60. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 14 серпня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Вирок виконано 26 серпня 1937 року.
Реабiлiтований у 1958 роцi.
СОРОКОВИЙ Iван Михайлович, 1928 р.
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робітник склозаводу. Вiйськовим трибуналом Групи радянських окупаційних вiйськ у Нiмеччинi 12 липня 1948 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СОРОКОЛЄТОВ Гарасим Тимофiйович,
1896 р. народження, с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова.
Проживав у Червоному Жовтнi, комiрник к-пу "Полум'я Жовтня". Арештований 4 березня 1933 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 червня 1933 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.

СОРОКОЛЄТОВ Iсай Несторович, 1895 р.
народження, с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, без певних занять. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 1 липня 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОРОКОТЯГIН Олексiй Матвiйович, 1897
р. народження, с. Аграфеновка Таганрозького р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, механік
маслозаводу. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.
СОРОКУРОВ Панас Савелiйович, 1875 р.
народження, с. Гарасимiвка Станично-Луганського
р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Гарасимiвцi, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 26 березня 1930 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОРОМИЦЬКИЙ Сергiй Федорович, 1895
р. народження, с. Бабичеве Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Шевченко
Шевченкiвського р-ну Донецької обл., статистик
"Райторгу". Особливою нарадою при НКВС СРСР
26 вересня 1938 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОРОЧЕНКО Федiр Федорович, 1873 р. народження, м. Лiвни Орловської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта середня. Проживав у м.
Петровське Краснолуцької мiськради, бухгалтер зду № 59. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї
ДПУ УРСР вiд 31 сiчня 1934 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СОРОЧИНСЬКИЙ Анатолiй Iванович,
1921 р. народження, с. Пиковець Козятинського рну Вiнницької обл., росiянин, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 4 танкової бригади.
Вiйськовим трибуналом 28 армiї 21 червня 1942 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.
СОСАГО (САСАГА) Максим Васильович,
1901 р. народження, с. Маркостав Володимир-Волинського р-ну Волинської обл., українець, освiта
н/середня. Проживав у м. Алчевську, електромонтер 22-ї дiльницi пiдприємства "Кавелектромонтаж". Луганським обласним судом 21-22 грудня
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
СОСЄДКОВА Лiдiя Iванiвна, 1902 р. народження, м. Варшава, Польща, росiянка, освiта середня. Проживала в с. Карпово-Крiпенське, вчителька
неповної середньої школи. Донецьким обласним
судом 26 серпня 1938 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. 29 сiчня 1940 року Верховним судом
УРСР вирок скасовано, справу повернено до суду.
14 вересня 1940 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1940 роцi.
СОСІНСЬКИЙ Станiслав Тимошович,
1890 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, слюсар школи ФЗН зду iм. Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1958 роцi.
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СОСКIН Павло Борисович, 1904 р. народження, м. Донецьк, єврей, освiта вища. Проживав
у м. Антрацитi, редактор газети "Соцiалiстичний
Донбас". Вiйськовою колегiєю Верховного суду
СРСР 1 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1955 роцi.
СОСКОВ Якiв Петрович, 1892 р. народження, м. Москва, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, робiтник Петрiвського сiльпо. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 13 листопада 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991
роцi.
СОСНИЦЬКИЙ Григорiй Йосипович, 1911
р. народження, Городоцький р-н Вiнницької обл.,
поляк, освiта початкова. Проживав у бараку № 1 зал.роз'їзду Огороднiй Станично-Луганського р-ну,
ремонтний робiтник на зал.ст. Старобiльськ. Звинувачувався в антирадянськiй агiтацiї. 25 лютого 1940
року Луганським обласним судом справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований
у 1940 роцi.
СОСНИЦЬКИЙ Домiнiк Iванович, 1902 р.
народження, с. Жучкiвцi Городоцького р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, робiтник на
будiвництвi залізничної магiстралi Москва-Донбас.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 грудня 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1959 роцi.
СОСНИЦЬКИЙ Йосип Миколайович, 1884
р. народження, с. Жучкiвцi Городоцького р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу iм. Косiора. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОСНИЦЬКИЙ Микола Дмитрович, 1897
р. народження, с. Липiвка Сатанiвського р-ну
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, рахiвник мiськкомунгоспу."Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1966 роцi.
СОСНОВЕНКО Никифор Карпович, 1874
р. народження, с-ще Давидiвка Краснолуцької
мiськради, українець. Проживав у м. Луганську,
сторож трамвайбуду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 серпня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОСНОВИЧ Iван Федорович, 1895 р. народження, с. Липiвцi Перемишлянського р-ну
Львiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Покровському Троїцького р-ну, коваль кпу "Ленiнський шлях". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОСНОВСЬКИЙ Василь Петрович, 1903 р.
народження, с. Вовкiвка Мелiтопольського р-ну Запорiзької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, тесляр з-ду iм. Косiора. Спецколегiєю Донецького обласного суду 14 березня 1937
року засуджений до 2 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОСУНОВ (САСУНОВ) Степан Олександрович, 1908 р. народження, с. Рафайлiвка Антраци-

тiвського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, монтер шахти № 2-2-бiс. Судовою "трiйкою" при Колегії ДПУ УРСР 20 лютого
1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СОСЮРА Емма Лоренцiвна, 1912 р. народження, к. Кронсфельд Молочанського р-ну Запорiзької обл., нiмкеня, освiта початкова. Перебувала в
Німецькій Демократичній Республіці, робiтниця
пiдсобного господарства 38 прикордонного полку
НКВС. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС по охоронi тилу Групи радянських вiйськ у Нiмеччинi 5
квiтня 1946 року засуджена до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1967 роцi.
СОТНИК Микола Макарович, 1905 р. народження,
смт
Пролетарський
Ровенькiвської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Пролетарському, оглядач вагонiв зал.ст. Картушине. Арештований 14 сiчня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 лютого 1939 року
виправданий Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької
залiзницi, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1939 роцi.
СОТНИК Федiр Тимофiйович, 1914 р. народження, кол.с. Верхня Покровка Старобiльського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с.
Спiрне Попаснянського р-ну (пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), бригадир радгоспу
"Спiрне". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
СОТНИКОВ Iван Миколайович, 1894 р. народження, с. Долбенкіно Курського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, економiст
відділу праці тресту "Доненерго". Донецьким обласним судом 3 жовтня 1936 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СОТНИКОВ Iван Сергiйович, 1924 р. народження, с. Бондарево Михайловського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
н/середня. Проживав у м. Петровське Краснолуцької мiськради, сторож будiвельно-монтажного
управлiння № 23. Луганським обласним судом 2
жовтня 1957 року засуджений до 4 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СОТНИКОВ Павло Семенович, 1892 р. народження, Курська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
пiчник мiськкомунгоспу. Вiйськовим трибуналом
Луганського гарнiзону 1 квiтня 1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
СОТНИКОВ Панас Охрiмович, 1893 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
Проживав у Луганську, кучер обласної лiкарнi.
Арештований 16 сiчня 1933 року за звинуваченням
у службi в бiлогвардiйському каральному загонi. 28
сiчня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОТНИКОВ Петро Федорович, 1913 р. народження, с. Куньє Старооскольського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав у м. Стахановi, не працював.
Вiйськовим трибуналом 12 армiї Пiвденного фрон-

355

Назвемо всіх поіменно
ту 2 березня 1942 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
СОТНИКОВ Федiр Максимович, 1913 р. народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського рну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 497 артилерiйського полку. Вiйськовим трибуналом 269 стрiлецької дивiзiї 20 червня
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОУЧЕК Вацлав Вацлавович (Василь Васильович), 1898 р. народження, Чехословаччина,
чех, освiта початкова. Проживав у смт Бiловодськ,
судовий виконавець районного народного суду. Репресований двiчi. Арештований 3 вересня 1935 року за звинуваченням у шпигунствi. 2 квiтня 1936
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 11 червня 1940 року
Особливою нарадою при НКВС СРСР засуджений
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно
у 1994 i 1959 роках.
СОФIЄНКО Петро Митрофанович, 1889 р.
народження, м. Орел, Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний
Луч, агент з постачання. Арештований 20 сiчня
1934 року за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 9 лютого 1934 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОХА Григорiй Андрiйович, 1885 р. народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у кол.с. Попiвка
кол. Бiлолуцького р-ну, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 сiчня
1933 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1991 роцi.
СОХА Дем'ян Лукич, 1896 р. народження,
смт Сатанiв Сатанiвського р-ну Вiнницької обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Лизине
Бiлокуракинського р-ну, пожежник к-пу "Рада".
Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1993 роцi.
СОХА Iван Васильович, 1911 р. народження, с. Морозовка Морозовського р-ну Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, лаборант шахти
iм. Войкова. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 18 жовтня 1941 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СОХА Iван Григорович, 1908 р. народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Трембачевому, без
певного мiсця роботи. Народним судом кол. Бiлолуцького р-ну 18 жовтня 1933 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОХА Iван Дем'янович, 1919 р. народження,
м. Лейпцiг, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова.
Проживав у с. Лизине Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу "Рада". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 лютого 1938 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СОХА Микола Данилович, 1903 р. народження, с. Соснiвка Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Соснiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР від 29 червня 1931 року ви-

сланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СОХА Микола Никанорович, 1908 р. народження, Сватiвський р-н, 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.
СОХА Микола Сергiйович, 1900 р. народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий, служив у 497 ветлазаретi 56 армiї. Арештований 8 вересня 1942 року за звинуваченням в антирадянських висловлюваннях. 2 червня 1943 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОХА Никанор Сергійович, 1866 р. народження, с. Новомиколаївка Олександрівського повіту Катеринославської губернії, українець, освіта початкова. Проживав: Сватівський р-н, селянин-одноосібник. Арештований 18 лютого 1930 року за звинуваченням в антирадянській агітації 12 березня
1930 року справу припинено, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1930 році.
СОХА Павло Григорович, 1884 (1886) р. народження, с. Кам'янка Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР від 16 сiчня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СОХА Семен Онисимович, 1882 (1893) р.
народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Трембачевому, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 23 сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СОХА Сидiр Семенович, 1898 р. народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник радгоспу "Лиман" № 1. Вiйськовим трибуналом
Луганського гарнiзону 2 травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
СОХА Якiв Мефодiйович, 1878 р. народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну, українець,
неписьменний. Проживав у Трембачевому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР від 16 квiтня 1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СОХIНА Олександра Онисимiвна, 1889 р.
народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну,
українка, освiта початкова. Без певного мiсця проживання i роботи. Арештована 29 липня 1935 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 травня 1936 року справу припинено. Реабiлiтована у
1994 роцi.
СОЧАН Василь Юхимович, 1910 р. народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у смт Тошкiвка
Первомайської мiськради, десятник шахти "Тошкiвка". Вiйськовим трибуналом 1 армiї 29 березня
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1961 роцi.
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СОЧАН Євдокiя Прокопiвна, 1910 р. народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, українка, освiта початкова. Проживала у Нижньому, робiтниця тресту "Донбасвод". Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 21 квiтня 1945 року
вислана за межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СОЧАН Олександр Тимофiйович, 1905 р.
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 714 полку 395 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12
армiї 31 сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
СОЧНОВ Тарас Гаврилович, 1894 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Городищi, вибiйник шахти № 3 "Пiвденжитлобуду". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СПАСОВ Михайло Костянтинович, 1896 р.
народження, Польща, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Рубiжне, оглядач колiї зал.ст. Рубiжне. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 сiчня
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СПАСОВ Терентiй Сергiйович, 1896 р. народження, с. Петровичі Корм’янського р-ну Могильовської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта н/середня.
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, чорнороб радгоспу "Комсомолець". Луганським обласним судом 11 сiчня 1941 року засуджений
до 9 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1997
роцi.
СПАСЬКИЙ Михайло Олексiйович, 1882 р.
народження, м. Воронеж, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, викладач гiрничого технiкуму. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СПЕРАНСЬКА Олександра Михайлiвна,
1903 р. народження, м. Луганськ, українка, освiта
середня. Проживала в Луганську, екскурсовод Музею революцiї. Арештована 20 лютого 1943 року за
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 14 травня 1943 року справу припинено, з-пiд
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
СПЕРЕЛУП Василь Овсiйович, 1902 р. народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, десятник шахти iм. Iллiча. Донецьким обласним судом 2-3 серпня 1938 року засуджений до 20
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
СПЕСИВЦЕВ Василь Юхимович, 1912 р.
народження, м. Свердловськ, росiянин, освiта середня. Проживав у смт Штерiвка Краснолуцької
мiськради, робiтник майстернi Штердрес. Арештований 21 жовтня 1933 року за звинуваченням у приналежностi до шкiдницько-диверсiйної i шпигунської контрреволюцiйної органiзацiї. 10 травня 1934
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СПЕСИВЦЕВА Марiя Михайлiвна, 1882 р.
народження, с. Старий Айдар Станично-Луганського р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в м.
Луганську, прибиральниця в пивнiй. Арештована
19 листопада 1941 року за звинуваченням у поши-

реннi пораженських настроїв. 6 квiтня 1942 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
Реабiлiтована у 1994 роцi.
СПИРИДОНЕНКО Степан Гордiйович,
1889 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського рну, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Бугаївка Перевальського р-ну, начальник дiльницi
шахти № 2 "Дельта". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 4 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.
СПИРИДОНОВ Федiр Iванович, 1904 р. народження, с. Дмитрiвка Чистяківського р-ну Донецької обл., українець. Проживав у м. Красний Луч,
десятник шахти № 2 "Комсомольська". "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960
роцi.
СПИЦИН Федiр Iванович, 1878 р. народження, м. Камишин Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Городище Перевальського р-ну, садiвник
к-пу "Прапор працi". Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 6 вересня 1941 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992
роцi.
СПИЦИН Якiв Григорович, 1902 р. народження, с. Орєхово Касторенського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Заайдарiвка Новопсковського
р-ну, без певних занять. Арештований 18 лютого
1940 року за звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької розвiдки. 16 червня 1942 року справу повернено на дослiдування. 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.
СПIВАК Юхим Митрофанович, 1909 р. народження, с. Лантратiвка Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Лантратiвцi, колiйний обхiдник 21 дистанцiї колiї зал.ст. Старобiльськ. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 3 липня 1943 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. 21 липня 1943 року Залiзничною
колегiєю Верховного суду СРСР вирок скасовано,
справу направлено на додаткове розслiдування. 28
травня 1944 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1944 роцi.
СПОЛЬНИКОВ Вiктор Сергiйович, 1890 р.
народження, м. Iзюм Харкiвської обл., росiянин,
освiта вища. Проживав у м. Красний Луч, завiдуючий лабораторiєю динамiтного з-ду iм. Петровського. Колегiєю ОДПУ 18 березня 1931 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СПОРИШЕВА Єфросинiя Iванiвна, 1914 р.
народження, с. Шолданешти Резинського р-ну, Молдова, молдаванка, освiта початкова. Проживала в
с. Кам'янка Новопсковського р-ну, фельдшер райамбулаторiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 7 травня 1943 року засуджена до 15
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
СПРИНЧУК Петро Iванович, 1907 р. народження, с. Нападiвка Липовецького р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Лисичанську, вибiйник шахти iм. Мельникова. Аре-
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штований 20 квiтня 1942 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 19 травня 1942 року
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi
тилу 37 армiї виправданий, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1942 роцi.
СПУРРЕ Дмитро Iванович, 1884 р. народження, м. Шостка Чернiгiвської обл., українець,
освiта вища. Проживав у м. Рубiжне, викладач
хiмiко-технологiчного
iнституту.
"Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
СРАБ'ЯН Назiк Iсакiвна, 1898 р. народження, Iран, вiрменка, освiта початкова. Проживала в
м. Стахановi, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 5 вересня
1937 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
СРIБНИЙ Iван Якович, 1900 р. народження,
с. Бiрки Великобагачанського р-ну Полтавської
обл., українець, освiта вища. Проживав у смт Станично-Луганське, агроном райземвiддiлу. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 15 сiчня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1960 роцi.
СРУБАСОВСЬКИЙ Казимир Iванович,
1894 р. народження, Литва, литовець, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, помiчник головного
бухгалтера шиферної фабрики. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1964 роцi.
СТАВЕНКО Максим Євдокимович, 1905 р.
народження, с. Любомирiвка Березнегуватського рну Миколаївської обл., українець, освiта вища. Проживав у с. Площанка Кремiнського р-ну, агроном
МТС. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 21 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 4 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1959
роцi.
СТАВИЦЬКИЙ Леонтiй Олексiйович, 1899
р. народження, кол.с. Новопавлiвка Бунчукiвської
сiльради Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Лисичанську, возiй з-ду
"Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9
вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТАВИЦЬКИЙ Митрофан Семенович,
1911 р. народження, с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Курячiвцi, тесляр 9 буддiльницi залізничної магiстралi Москва-Донбас. "Трiйкою" УНКВС по Московськiй обл., Росiйська Федерацiя, 11 березня 1938
року засуджений до розстрiлу. Страчений 22 березня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
СТАВИЦЬКИЙ Олександр Тихонович,
1899 р. народження, м. Полтава, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, не працював.
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 5
лютого 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СТАВИЦЬКИЙ Федiр Оврамович, 1890 р.
народження, с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Курячiвцi,
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 лютого 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.

СТАВИЦЬКИЙ Якiв Романович, 1903 р. народження, с. Новопокровка Бiлокуракинського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Новопокровцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 квiтня
1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТАВІНСЬКА Рафалiна Адольфiвна, 1919
р. народження, с. Олiзарка Мархлевського р-ну Київської обл., полька, освiта середня. Проживала в с.
Новорозсош Новопсковського р-ну, вчителька
сiльської школи. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 4 сiчня 1938 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1958 роцi.
СТАВІНСЬКИЙ Адольф Йосипович, 1884
р. народження, с. Махаринцi Мархлевського р-ну
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
с. Донцiвка Новопсковського р-ну, конюх сiльської
школи. Особливою нарадою при НКВС СРСР 20
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
СТАВСЬКИЙ Павло Миколайович, 1890 р.
народження, м. Ковно, Литва, литовець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, слюсар вагоноремонтного з-ду зал.ст. Попасна. Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТАДНИК Григорiй Микитович, 1913 р.
народження, Полтавська обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, завiдуючий дiловодством зал.ст. Попасна. Постановою Особливої
наради при Колегiї ДПУ УРСР від 25 лютого 1934
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1994 роцi.
СТАДНИК Йосип Iванович, 1893 р. народження, с. Iванкiвцi Сатанiвського р-ну Вiнницької
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Шульгинка Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу iм.
Артема. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
СТАДНИК Микола Степанович, 1902 р. народження, с. Пустельникове Олександрiйського рну Днiпропетровської обл., українець, освiта вища.
Проживав у м. Алчевську, iнспектор шкiл мiськвно.
Арештований 7 серпня 1938 року за звинуваченням
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї.
13 грудня 1939 року прокурором м. Луганська справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТАДНИКОВ Прокiп Кононович, 1900 р.
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Софiївський Краснолуцької мiськради, слюсар шахти № 10. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТАЖКОВ Олексiй Iванович, 1896 р. народження, ст-ця Преображенська, Волгоградська обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Попасна, черговий електрик електропiдстанцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР
1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.

358

Назвемо всіх поіменно
СТАЙНОВСЬКИЙ
(СТОЯНОВСЬКИЙ)
(Ян) Iван Йосипович, 1913 р. народження, с.
Манькiвцi Проскурiвського р-ну Вiнницької обл.,
поляк, освiта початкова. Проживав у кол.с. Богомолiвка Новоолександрiвської сiльради Троїцького рну, бригадир рiльничої бригади к-пу iм. Чубаря. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 13 грудня 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1961 роцi.
СТАЙНОВСЬКИЙ
(СТОЯНОВСЬКИЙ)
Йосип Антонович, 1884 р. народження, с.
Манькiвцi Проскурiвського р-ну Вiнницької обл.,
поляк, освiта початкова. Проживав у кол.с. Розводне Новоолександрiвської сiльради Троїцького р-ну,
тесляр к-пу ім. Чубаря. Особливою "трiйкою" при
УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СТАЛЬМАКОВ (СТЕЛЬМАКОВ) Михайло
Семенович, 1881 р. народження, с. Станкевич Руднянського р-ну Вітебської обл., Білорусь, росіянин,
освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, не
працював. Луганським обласним судом 2 червня
1947 року засуджений до 7 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1995 році.
СТАНИЧНОВ Якiв Якович, 1895 р. народження, ст-ця Усть-Хоперська Усть-Медведицького р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, крiпильник шахти
№ 6. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 травня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
СТАНIСЛАВ Антон Iванович, 1914 р. народження, м. Луганськ, чех, освiта початкова. Проживав у Луганську, iнструктор училища ФЗН з-ду iм.
Жовтневої революцiї. Особливою "трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Страчений 16 жовтня
1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СТАНIСЛАВIВ Михайло Федорович, 1927
р. народження, с. Верхня Войнилiвського р-ну Iвано-Франкiвської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Брянка, вантажник будконтори.
Вiйськовим трибуналом вiйськ МДБ Луганської
обл. 21-22 листопада 1952 року засуджений до 25 р.
позбавлення волi. Військовою колегією Верховного
суду СРСР 9 вересня 1953 року міру покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СТАНIСЛАВСЬКИЙ В’ячеслав Францович, 1890 р. народження, м. Варшава, Польща, поляк, освiта середня. Проживав у м. Краснодонi, токар. Донецьким обласним судом 9 грудня 1936 року
засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СТАНКЕВИЧ Ольга Василiвна, 1896 р. народження, м. Харкiв, українка, освiта середня. Проживала в с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, вчителька сiльської неповної середньої школи. Особливою нарадою при НКВС СРСР 20 сiчня 1944 року
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1991 роцi.
СТАНОВИХIН Єгор Антонович, 1908 р. народження, с. Бараникiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, вагар зал.ст. Рубiжне
Пiвнiчно-Донецької залiзницi. 12 сiчня 1938 року

арештований за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. 16 травня 1938 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СТАНЧИК Олександр Антонович, 1922 р.
народження, м. Красний Луч, росiянин, освiта середня. Вiйськовослужбовець, командир взводу управлiння 70 гаубичного полку 92 стрiлецької дивiзiї.
Арештований 23 сiчня 1942 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 18 травня 1942 року виправданий Вiйськовим трибуналом 59 армiї. Реабiлiтований у 1942 роцi.
СТАНЧИК Сигiзмунд Людвiгович, 1903 р.
народження, м. Лодзь, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у смт Ящикове Перевальського рну, робiтник радгоспу "Городнiй". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 9 вересня
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
СТАРЕНКО Петро Панасович, 1897 р. народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новомикiльському, пiдсобний робiтник залiзницi. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 25 серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СТАРЕЦЬКИЙ Павло Олександрович,
1889 р. народження, с. Новоборове Старобiльського
р-ну, українець. Проживав у Новоборовому, рiзнороб. Постановою Особливої наради при НКВС
СРСР вiд 13 листопада 1943 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТАРИГIН Прокопiй Федорович, 1894 р.
народження, х. Новосазонов, Бiлокалитвинський рн Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, вантажник шахти № 5 "Центросоюз". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СТАРИКОВ Василь Мартинович, 1914 р.
народження, с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Зелекiвцi, колгоспник к-пу iм. Калiнiна. 26 квітня 1942 року
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС вiйськової
частини 1080 засуджений до 10 р.позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
СТАРИКОВ Георгiй Варфоломiйович, 1912
р. народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну,
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець,
старшина 180 стрiлецького полку 60 стрiлецької
дивiзiї. Арештований 9 серпня 1943 року за звинуваченням у здачi в полон i службi в нiмецькiй армiї.
27 серпня 1943 року виправданий Вiйськовим трибуналом 12 армiї, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТАРИКОВ Iван Дмитрович, 1906 р. народження, кол.х. Пшеничний, Кремiнський р-н, росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, сторож к-пу "Iскра". Арештований 28 березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi
нiмецьким окупантам. 29 серпня 1943 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1943 роцi.
СТАРИКОВ Iван Костянтинович, 1895 р.
народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Новокрас-
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нянцi, робiтник по ремонту колiї залізничного роз'їзду Бунчужний. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 27 листопада 1937 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТАРИКОВ Iван Мусiйович, 1903 р. народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова.
На час арешту член
ВКП(б). Проживав у с. Новобiла Новопсковського
р-ну, старший механiк Бiлолуцької МТС. Арештований 5 липня 1935 року за звинуваченням у контрреволюцiйному саботажi. 5 вересня 1935 року
звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. 12 грудня
1936 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТАРИКОВ Iван Семенович, 1899 р. народження, Морозовський р-н Ростовської обл., росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Сiмейкине
Краснодонського р-ну, складач поїздiв зал.ст.
Сiмейкине. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4
березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СТАРИКОВ Костянтин Iванович, 1887 р.
народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Сватове, колiйний майстер зал.ст. Сватове. Арештований
26 березня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до антирадянської диверсiйно-шкiдницької
органiзацiї. 13 жовтня 1938 року виправданий
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1938 роцi.
СТАРИКОВ Костянтин Кузьмич, 1910 р.
народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Новокраснянцi, слюсар Рубiжанського хiмкомбiнату.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СТАРИКОВ Макар Федорович, 1888 р. народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну,
нiмець, освiта початкова. Проживав у Новокраснянцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 27 листопада 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СТАРИКОВ Микола Антонович, 1912 р. народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, молодший лейтенант, командир взводу зв'язку 305
стрiлецького полку 44 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом Воронезького гарнiзону, Росiйська
Федерацiя, 31 березня 1942 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СТАРИКОВ Микола Кузьмич, 1904 р. народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Новокраснянцi,
слюсар цеху № 5 Рубiжанського хiмкомбiнату.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 2
лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТАРИКОВ Микола Михайлович, 1906 р.
народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, чорнороб. Арештований 9 лютого 1938 року як учасник диверсiйно-розвiдувальної органiзацiї. 22 лютого 1938 року справу припинено за недо-

веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТАРИКОВ Михайло Тимофiйович, 1893 р.
народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, столяр 6011 евакогоспiталю. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 13 вересня
1945 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
СТАРИКОВ Мусiй Никифорович, 1885 р.
народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Бараникiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТАРИКОВ Олександр Андрiйович, 1897 р.
народження, с. Синьогорське Шахтинського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, робiтник шахти № 2. Арештований 9 квiтня 1935 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 травня 1935 року справу
припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТАРИКОВ Полiкарп Петрович, 1895 р. народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новокраснянцi, коваль на стадiонi м. Рубiжне. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 27 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТАРИКОВ Сергiй Iванович, 1915 р. народження, м. Луганськ, росiянин, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 694 стрiлецького
полку. Вiйськовим трибуналом 383 стрiлецької дивiзiї 2 лютого 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 6 квiтня 1949 року Вiйськовою колегiєю
Верховного суду СРСР строк покарання знижено
до 6 р. i 6 м-цiв, з ув'язнення звільнений. Реабiлiтований у 1967 роцi.
СТАРИКОВА-ШУЛЬЦ Ганна Михайлiвна,
1912 р. народження, м. Кремiнна, українка, неписьменна. Проживала в Кремiннiй, не працювала. Луганським обласним судом 9 червня 1950 року засуджена до 25 р. позбавлення волi. Верховним судом
УРСР 2 березня 1955 року міру покарання знижено
до 10 р. Реабiлiтована у 1989 роцi.
СТАРИКОВА Тамара Iванiвна, 1926 р. народження, м. Первомайськ, українка, освiта початкова. Проживала в Первомайську, не працювала.
Арештована 11 травня 1943 року за звинуваченням
у пособництвi нiмецьким окупантам. 12 сiчня 1944
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994
роцi.
СТАРИКОВА Уляна Степанiвна, 1907 р.
народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в Бараникiвцi, колгоспниця к-пу "Квiтка 1-ї п'ятирiчки".
22 червня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1989 роцi.
СТАРИНА Олександр Лазарович, 1900 р.
народження, с. Новопреображенка Троїцького р-ну
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Харківської обл., українець, освіта початкова. Проживав у м. Кіровську, майстер тресту "Кіроввугілля". Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 13 березня 1945 року засуджений до 10 р.
позбавлення волі. Реабілітований у 1965 році.
СТАРИНА Олександр Лазарович, 1908 р.
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лутугине,
робiтник зал.ст. Лутугине. Постановою Особливої
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 березня 1933
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СТАРИНА Олексiй Лазарович, 1911 р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лутугине,
столяр зал.ст. Лутугине. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 березня 1933
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СТАРИНА Федiр Лазарович, 1894 р. народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лутугине,
сторож зал.ст. Лутугине. Постановою Особливої
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 березня 1933
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СТАРИНЦЕВ Семен Денисович, 1912 р. народження, с. Телятниково Брасовського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у с-щi Вiльхове Станично-Луганського р-ну, бiлетний касир зал.ст. Вiльхова.
Арештований 30 листопада 1937 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 15 листопада 1939 року справу припинено
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.
СТАРИХ Григорiй Петрович, 1906 р. народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської
мiськради, росiянин, освiта середня. На час арешту
член ВКП(б). Проживав у м. Ровеньки, парторг шахти № 2-3 iм. Дзержинського. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 9 серпня 1937 року засуджений до
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
СТАРИХ Михайло Микитович, 1911 р. народження, с. Плєхово Щигровського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Гiрське Первомайської
мiськради, електрослюсар шахти № 1-2 "Гiрська".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТАРИХ Олександр Микитович, 1914 р.
народження, с. Плєхово Щигровського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин.Проживав у
м. Гiрське Первомайської мiськради, робiтник шахти № 1-2. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТАРIН Олександр Лазарович, 1900 р. народження, с. Новопреображенне Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, залiзничний майстер транспортного цеху тресту "Кiроввугiлля". Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 13 березня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1965 роцi.

СТАРК Станiслав Людвiгович, 1921 р. народження, Польща, поляк.Проживав у м. Лисичанську, вагонник шахти iм. Войкова тресту "Лисичанськвугiлля". Особливою нарадою при НКВС СРСР
18 жовтня 1940 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТАРКОВА Ганна Миколаївна, 1911 р. народження, м. Луганськ, українка, освiта початкова.
Проживала в Луганську, домогосподарка. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 10 лютого 1945 року вислана за межi України як дружина
репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СТАРОВОЙТ Павло Юхимович, 1920 р. народження, с. Забор'є Красногорського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 1051 полку.
Вiйськовим трибуналом 300 стрiлецької дивiзiї 7
травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. 22 липня 1942 року Вiйськовим трибуналом
Сталiнградського фронту мiру покарання знижено
до 5 р. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СТАРОВОЙТОВА Наталiя Степанiвна,
1902 р. народження, Сальський р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Свердловську, домогосподарка.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької
обл. 24 вересня 1941 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
СТАРОДВОРСЬКА (ОСТРИНСЬКА) Цилистина Станіславівна, 1916 р. народження, с.
Рад-Болярка Баришівського р-ну Київської обл.,
полька освіта початкова. Проживала в с. Світле
Старобільського р-ну, домогосподарка. Арештована 3 липня 1938 року за звинуваченням у приналежності до польської націоналістичної організації.
28 грудня 1938 року справу припинено за відсутністю складу злочину, з-під варти звільнена. Реабілітована у 1994 році.
СТАРОДВОРСЬКИЙ Войцех Станiславович, 1818 р. народження, с. Рад-Болярка Пулинського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова.
Проживав у с. Свiтле Старобiльського р-ну, помiчник комбайнера зернорадгоспу iм. Ворошилова.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 3 грудня 1937
року засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТАРОДВОРСЬКИЙ Леонтій (Леонiд) Павлович, 1900 р. народження, с. Гнатiвцi Меджибозького р-ну Вiнницької обл., українець. Проживав у
м. Старобiльську, вчитель СШ № 2. Особливою
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 29
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТАРОДВОРЦЕВА Петрина Карлiвна,
1892 р. народження, с. Болярка Пулинського р-ну
Київської обл., полька, освiта початкова. Проживала в с. Свiтле Старобiльського р-ну, чорнороб зернорадгоспу iм. Ворошилова. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 4 сiчня 1938 року засуджена до 8
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
СТАРОДУБ Данило Силович, 1888 р. народження, с. Веселе Межівського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Артемiвську Перевальського р-ну, слюсар шахти
№ 10. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 лис-
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топада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СТАРОДУБ Єрофiй Силович, 1900 р. народження, с. Веселе Межівського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Артемiвську Перевальського р-ну, слюсар шахти
№ 10 iм. Артема. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 23 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 4 лютого 1938 року. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СТАРОДУБОВ Свирид Кузьмич, 1910 р.
народження, с. Риб'янцеве Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Новорозсош Новопсковського р-ну, селянин-одноосiбник.
Арештований 8 сiчня 1931 року за звинуваченням у
здiйсненнi терористичного акту. 17 вересня 1931
року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТАРОДУБЦЕВ Василь Васильович, 1902
р. народження, с. Рогове Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Роговому,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 26 квiтня 1933 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СТАРОДУБЦЕВ Володимир Iванович, 1896
р. народження, с. Міхієнки Шабалінського р-ну Кіровської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
вища. Проживав у м. Лисичанську, iнженер-будiвельник проектного вiддiлу з-ду "Донсода".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1957 роцi.
СТАРОДУБЦЕВ Григорiй Абрамович, 1883
р. народження, с. Верхня Покровка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Верхній Покровці, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд
16 березня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТАРОДУБЦЕВ Євтiй Панасович, 1914 р.
народження, с. Рогове Новопсковського 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. Страчений 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1961
роцi.
СТАРОДУБЦЕВ Микола Дмитрович, 1926
р. народження, с. Бондарево Михайловського р-ну
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник цеху № 6 з-ду iм. 20-рiччя Жовтня. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, 11 серпня 1943 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СТАРОДУБЦЕВ Михайло Микитович,
1910 р. народження, с. Скородне Большесолдатського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську.
Арештований 1 березня 1943 року за звинуваченням у пособництві німецьким окупантам. 25 травня
1943 року справу. припинено за смертю репресованого, що сталася 10 травня 1943 року в тюрмi м.
Саратова, Росiйська Федерацiя. Реабiлiтований у
1994 роцi.

СТАРОДУБЦЕВ Олександр Олексiйович,
1907 р. народження, с. Рогове Новопсковського рну, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Лотикове Слов'яносербського р-ну, робiтник шахти
iм. Лотикова. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1961 роцi.
СТАРОДУБЦЕВ Олексiй Олексiйович,
1909 р. народження, с. Рогове Новопсковського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, десятник вугiльного складу шахти № 4.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 1 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 16 жовтня 1937 року. Реабiлiтований у 1960
роцi.
СТАРОДУБЦЕВ Павло Семенович, 1905 р.
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник матерiальної бази тресту "Лисичанськвугiлля". Донецьким обласним судом 26 грудня
1935 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СТАРОДУБЦЕВА Ганна Андрiївна, 1902 р.
народження, м. Свердловськ, українка, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживала в м.
Свердловську, кухар ремiсничого училища № 4.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 25 вересня 1945 року засуджена до 15 р. каторжних робіт. Реабiлiтована у 1991 роцi.
СТАРОДУБЦЕВА (МИГУР) Пелагія Павлівна, 1914 р. народження, с. Денежникове Новоайдарського р-ну, українка, освіта початкова. Проживала в с. Чмирівка Старобільського р-ну, робітниця
зал.ст. Старобільськ. Постановою Особливої наради при МДБ СРСР від 16 грудня 1950 року вислана
за межі України як член сім’ї репресованого за звинуваченням у зраді Бітьківщини. Реабілітована у
1991 році.
СТАРОДУБЦЕВА Тетяна Семенiвна, 1909
р. народження, с. Осинове Новопсковського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в м. Перевальську, домогосподарка. Арештована 27 листопада 1937 року як дружина репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 1995 роцi.
СТАРОКIНЬ Iван Олександрович, 1892 р.
народження, Луганська обл., українець, освіта початкова. Проживав у с. Новоандрiївка Бiлокуракинського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 квiтня
1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТАРОКОЖЕВ Василь Панасович, 1908 р.
народження, с. Лави Валуйського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, стволовий шахти "Сокологорiвка". Арештований 25 червня 1938
року за звинуваченням у шкiдництвi на шахтi i антирадянських висловлюваннях. 18 серпня 1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
СТАРОКОЖЕВ Григорiй Панасович, вiн
же ДРОКІН Iлля Вакулович, 1902 р. народження,
Валуйський р-н Курської обл., Росiйська Федерац-
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iя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, бригадир шахти "Сокологорiвка". Репресований двiчi. Арештований 27 квiтня 1935 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14 червня 1935 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1994 i 1961 роках.
СТАРОКОЖЕВ Порфирiй Фотiйович, 1891
р. народження, с. Новоборове Старобiльського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Новоборовому, секретар сiльради. Донецьким обласним
судом 28 серпня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
СТАРОСЕЛЬЦЕВ Микола Володимирович, 1899 р. народження, с. Прилєпи Чернянського
р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Лисичанську, завiдуючий ларком по
прийманню утильсировини. Луганським обласним
судом 19 липня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СТАРОСТЕНКО Семен Iванович, 1884 р.
народження, с. Бабичеве Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Бабичевому, селянин-одноосiбник. Арештований 16 травня 1932
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 31
серпня 1932 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Пiдстави не вказано. Реабiлiтований у
1932 роцi.
СТАРОСТЕНКО Якiв Олексiйович, 1871 р.
народження, с. Шрамовка Россошанського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, без певних
занять. Арештований 16 сiчня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом справа не розглядалась. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТАРОСТIНА Олександра Лук'янiвна,
1905 р. народження, смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiвського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала у Нижньому Нагольчику, не працювала.
Вiйськовим трибуналом 395 стрiлецької дивiзiї 10
грудня 1941 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1991 роцi.
СТАРУХIН Конон Єфремович, 1884 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Городищі,колгоспник к-пу iм. Калiнiна. Арештований 7
березня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30 жовтня 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1939 роцi.
СТАРУХIНА Марiя Фокiвна, 1920 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в Городищi, робiтниця шахти № 3. Арештована 14 квiтня 1941 року
як дружина репресованого за звинуваченням у зрадi
Батькiвщини. 12 червня 1941 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1941 роцi.
СТАРЦЕВ Антон Антонович, 1915 р. народження, с. Донцiвка Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi,
бурильник шахти № 1-бiс. Вiйськовою колегiєю

Верховного суду СРСР 10 липня 1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 10 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.
СТАРЦЕВ Iван Данилович, 1904 р. народження, смт Новопсков, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, командир загону 50 авiабригади. Арештований 9 жовтня 1937 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї. 5 травня 1939 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994
роцi.
СТАРЦЕВ Федiр Антонович, 1907 р. народження, с. Донцiвка Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Донцiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегії ДПУ УРСР від 9 грудня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СТАРЧЕНКО Андрiй Пилипович, 1921 р.
народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 1 авiадесантної бригади. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 31
сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. Страчений 12 березня 1942 року. Реабiлiтований у 1994
роцi.
СТАРЧЕНКО Григорiй Тимофiйович, 1909
р. народження, с. Крякiвка Слов'яносербського рну, українець, освiта початкова. Проживав у с-щi
зал.ст. Водопровiд Кiровської мiськради, ремонтний робiтник 12 дистанцiї колiї. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 26 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 28 травня 1938 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТАРЧЕНКО Григорiй Яремович, 1903 р.
народження, с. Дунине Павлоградського р-ну
Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Станично-Луганське, начальник
зал.ст. Кiндрашiвська. Арештований 19 листопада
1937 року за звинуваченням у приналежностi до антирадянської шкiдницької органiзацiї. 29 вересня
1939 року виправданий Вiйськовим трибуналом
Харкiвського вiйськового округу. Реабiлiтований у
1939 роцi.
СТАРЧЕНКО Євдокiя Пилипiвна, 1920 р.
народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в Олексiївцi,
колгоспниця к-пу "Ударник". Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 30 жовтня 1943 року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у
зрадi Батькiвщини вислана за межi України. Реабiлiтована у 1991 роцi.
СТАРЧЕНКО Iван Кiндратович, 1892 р. народження, с. Жевуниця Чериковського повiту Могильовської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта середня.
Проживав у м. Первомайську, начальник дiльницi
капiтальних робiт шахти iм. Менжинського.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1958 роцi.
СТАРЧЕНКО Iларiон Михайлович, 1909 р.
народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, возiй-приватник. "Трiйкою" УНКВС по До-
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нецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТАРЧЕНКО Iлля Йосипович, 1898 р. народження, Чигиринський р-н Київської обл., українець, освiта середня. Проживав у с. Лиман Старобiльського р-ну, завiдуючий малярним пунктом.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 24 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1964 роцi.
СТАРЧЕНКО Олексiй Iванович, 1908 р. народження, с. Арбузинка Арбузинського р-ну Одеської обл., українець, освiта початкова. Проживав у сщi Верхня Краснянка Краснодонського р-ну, колгоспник к-пу "П'ятирiчка". Арештований 2 липня
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб
країни. 11 липня 1949 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994
роцi.
СТАРЧЕНКО Степан Пилипович, 1895 р.
народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник товарного двору зал.ст. Луганськ.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТАРЧЕНКО Тетяна Давидiвна, 1907 р. народження, с. Миколаївка Павлоградського р-ну
Днiпропетровської обл., українка, освiта початкова.
Проживала в с. Новобулахiвка Лутугинського р-ну,
колгоспниця к-пу "10-а рiчниця Жовтня". Луганським обласним судом 11 березня 1946 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990
роцi.
СТАРЧЕНКО Тимофiй Якович, 1897 р. народження, с. Крякiвка Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав на кол.х. Калинове-Терновський, Слов'яносербський р-н, пенсiонер. Вiйськовим трибуналом Н-ської армiї 1 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СТАРЧЕНКО Ярема Павлович, 1882 р. народження, с. Дудине Близнюкiвського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Попасна, наглядач вагонiв вагонного депо Попасна. Арештований 11 сiчня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 листопада
1938 року виправданий Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Реабiлiтований у 1938 роцi.
СТАРЧИКОВ Семен Зіновiйович, 1894 р.
народження, Моршанський р-н Тамбовської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Ровеньки, робiтник шахти № 23
"Благовіщенка". Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 31 березня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1956 роцi.
СТАСЕНКО Iван Никифорович, 1902 р. народження, с. Сiмейки Россошанського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар 15-ї
дистанцiї колiї. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 27 серпня 1946 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990
роцi.

СТАСЮК Григорiй Лукич, 1894 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у смт Iзварине Краснодонської мiськради, кучер
кiнного двору шахти № 7-10. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СТАСЮК Iван Валер'янович, 1882 р. народження, м. Чернiвцi, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, кравець швейкомбiнату.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТАСЮК Павло Мусiйович, 1911 р. народження, с. Пiдпилип'я Кам'янець-Подiльського р-ну
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у с-щi крейдяного кар'єру Лисичанського зду "Донсода", робiтник вапняного з-ду. Арештований 15 грудня 1931 року за звинуваченням у шпигунствi. 4 березня 1932 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.
СТАТИВКО Тетяна Семенiвна, 1909 р. народження, с. Пiщане Старобiльського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в Пiщаному, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 12 липня 1943 року засуджена до 7
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
СТАЦЕНКО (СТЕЦЕНКО, СТИЦЕНКО)
Артем Петрович, 1892 р. народження, с. Верхнiй
Нагольчик Антрацитiвської мiськради, українець,
освiта початкова. Проживав у Верхньому Нагольчику, робiтник шахти № 22-53. "Трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 вересня 1938
року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СТАЦЕНКО Вiктор Олексiйович, 1918 р.
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну,
росiянин, освiта н/середня. Проживав у кол.с. Цимлянка Бобрикiвської сiльради Антрацитiвського рну, завiдуючий молочнотоварною фермою к-пу
"Паркомуна". Арештований 11 квiтня 1938 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 жовтня
1938 року справу припинено. Пiдстави не вказано.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТАЦЕНКО Марiя Федорiвна, 1895 р. народження, м. Курськ, Росiйська Федерацiя, росiянка,
освiта середня. Проживала в м. Краснодонi, прибиральниця породи шахти "Чуриліне-Захiдна". Особливою нарадою при МДБ СРСР 3 липня 1948 року
засуджена до 5 р. позбавлення волi як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини.
Реабiлiтована у 1991 роцi.
СТАШЕВСЬКА Антонiна Йосипiвна, 1920
р. народження, Барський р-н Вiнницької обл., українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську,
без певних занять. Арештована 8 сiчня 1942 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 березня
1942 року виправдана судом Вiйськового трибуналу вiйськ НКВС Луганської обл., з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1942 роцi.
СТАШИНА Ганна Несторівна, 1890 р. народження, м. Луганськ, українка, неписьменна. Проживала в Луганську, не працювала. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 8 сiчня
1945 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1967 роцi.
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СТАШКУНАС Станiслава Адамiвна, 1912
р. народження, м. Могильов, Бiлорусь, полька, освiта початкова. Проживала в смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, домогосподарка. Арештована 22 липня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 вересня 1941 року справу припинено, зпiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1941 роцi.
СТЕБАКОВА Раїса Михайлiвна, 1922 р. народження, Воронезька обл., Росiйська Федерацiя,
росiянка, освiта початкова. Проживала в смт Ящикове Перевальського р-ну, робiтниця шахти № 11.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 4 березня 1942 року засуджена до розстрiлу.
Реабiлiтована у 1992 роцi.
СТЕБЕНЄВ Степан Миронович, 1893 р. народження, с. Стебаєво Липецького р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Золоте Первомайської
мiськради, крiпильник шахти № 4-6 "Карбонiт".
Вiйськовим трибуналом 261 стрiлецької дивiзiї 4
сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. Страчений 10 сiчня 1942 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СТЕБЛОВСЬКИЙ Трохим Прохорович,
1896 р. народження, с. Волошино Волошинського
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Олександрiвську Артемівської райради м. Луганська, тесляр
радгоспу райтрансторгхарчу зал.ст. Луганськ.
Лiнiйним судом Донецької залiзницi 21 лютого
1937 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
СТЕБЛОВСЬКИЙ Федiр Iллiч, 1903 р. народження, с. Волошино Волошинського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Олександрiвську Артемівської райради м. Луганська, робiтник радгоспу
райтрансторгхарчу зал.ст. Луганськ. Лiнiйним судом Донецької залiзницi 21 лютого 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1964 роцi.
СТЕБЛЯНКО Кирило Степанович, 1878 р.
народження, с. Берестове Куп’янського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав
у с. Ковалiвка Сватiвського р-ну, селянин-одноосiбник. Арештований 26 квiтня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 24 липня 1931 року справу припинено у зв'язку з висилкою в адмiнiстративному порядку за межi України. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТЕБЛЯНКО Кузьма Петрович, 1887
(1888) р. народження, с. Пiщане Куп'янського р-ну
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, вантажник вапняного з-ду.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТЕБЛЯНКО Олексiй Сергiйович, 1912 р.
народження, с. Берестове Куп'янського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав
у м. Брянка, бурильник шахти "Анненська".
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1962 роцi.
СТЕБУНОВ Пилип Семенович, 1884 р. народження, с. Ростошi Архангельського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта

початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав
у смт Штерiвка Краснолуцької мiськради, майстер
Штерiвської ДРЕС. Донецьким обласним судом 31
березня 1938 року засуджений до 20 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СТЕГАНЦЕВ Степан Трохимович, 1888 р.
народження, х. Шепелiвка, Дворiчанський р-н Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Преображенне Сватiвського р-ну, завгосп
учбово-виробничого радгоспу iм. Кiрова. Арештований 13 червня 1942 року за звинуваченням у поширеннi чуток пораженського характеру. 7 червня
1948 року справу припинено за недоведенiстю
складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТЕГАНЦЕВ (СТЕГУНЦОВ) Юхим Якович, 1896 р. народження, с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав
у Заайдарiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований
19 березня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 червня 1931 року Новопсковським райвiддiлом ДПУ справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТЕГНIЙ Федiр Володимирович, 1906 р.
народження, с. Макарцiвка Диканського р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, слюсар-ремонтник шахти iм.
Iллiча. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СТЕКОЛЬНИКОВ Iван Феодосiйович, 1897
р. народження, ст-ця Потьомкінська Котельниковського р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, вантажник шахти "Центральна Боківська
проходка". Арештований 26 грудня 1933 року за
звинуваченням у шкiдництвi. 3 березня 1934 року
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТЕЛЕНГОВСЬКИЙ Едмунд Йосипович,
1864 р. народження, м. Варшава, Польща, поляк,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, помiчник завiдуючого розподiльного бюро прокатного
вiддiлу з-ду iм. Жовтневої революцiї. Комісією
НКВС і Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958
роцi.
СТЕЛИНСЬКИЙ Iван Юрiйович (Григорович), 1888 р. народження, Польща, українець, освiта початкова. Проживав у с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу iм. Калiнiна. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СТЕЛЬМАХ Вiктор Самiйлович, 1908 р. народження, м. Сватове, українець, освiта вища. Проживав у м. Попасна, начальник шахтоуправлiння
Попаснянського райпромкомбiнату. Особливою нарадою при НКВС СРСР 17 червня 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1991 роцi.
СТЕЛЬМАХ Гнат Iванович, 1906 р. народження, кол.с. Попасне Рудiвської сiльради Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
за мiсцем народження, робiтник радгоспу № 10.
Арештований 16 лютого 1933 року за звинувачен-
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ням в антирадянськiй агiтацiї. 15 березня 1933 року
прокурором Сватiвської дiльницi справу припинено
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТЕЛЬМАХ Зоя Iванiвна, 1926 р. народження, с. Рубанiвка Великолепетиського р-ну
Херсонської обл., українка, освiта початкова. Проживала в м. Рубiжне, вантажник транспортного цеху з-ду № 20. Луганським обласним судом 30 вересня 1947 року засуджена до 7 р. позбавлення волi.
Реабiлiтована у 1990 роцi.
СТЕЛЬМАХ Iван Андрiйович, 1890 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Проживав у Сватовому, машинiст електростанцiї.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 грудня 1937
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 13
грудня 1937 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.
СТЕЛЬМАХ Семен Федорович, 1903 р. народження, с. Райгородка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с-щi крейдяного кар'єру Лисичанського з-ду "Донсода", каменяр
кар'єру. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
СТЕЛЬМАХ Федiр Петрович, 1874 р. народження, с. Паталахiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у кол.с. Володарiвка Райгородської сiльради Сватiвського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 лютого 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СТЕЛЬМАШ Олексiй Васильович, 1893 р.
народження, смт Ящикове Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську Перевальського р-ну, машинiст пiдйомної
машини шахти № 10. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СТЕМПУЛЬКОВСЬКИЙ Бронiслав Еразмович, 1869 р. народження, м. Кам'янець-Подiльський Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. Комісією
НКВС і Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958
роцi.
СТЕНА (СТІНА) Федiр Дмитрович, 1907 р.
народження, Харкiвська обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, наваловiдбiйник шахти iм. Газети "Известия". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 28 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
СТЕПАНЕНКО Василина Юхимiвна, 1897
р. народження, с. Пархоменко Краснодонського рну, українка, освiта початкова. Проживала в с. Пархоменко, домогосподарка. Луганським обласним
судом 27 березня 1940 року засуджена до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СТЕПАНЕНКО-ГОНЧАРЕНКО
Володимир Сергiйович, 1883 р. народження, смт Красний
Кут Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Грушове Краснолуцької
мiськради, робiтник шахти № 152. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 26 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.

СТЕПАНЕНКО Гнат Антонович, 1896 р.
народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Кризькому, без
певних занять. Арештований 26 лютого 1938 року
за звинуваченням у розповсюдженнi антирадянських настроїв. 26 червня 1938 року справу припинено за смертю звинувачуваного. Реабiлiтований у
1994 роцi.
СТЕПАНЕНКО Григорiй Федорович, 1925
р. народження, с. Райгородка Сватiвського р-ну,
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець,
курсант учбового батальйону. Вiйськовим трибуналом 57 стрiлецької дивiзiї 23 липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1993 роцi.
СТЕПАНЕНКО Данило Платонович, 1877
р. народження, с. Юнакiвка Миропiльського р-ну
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, дезiнфектор 4-ї сандiльницi
зал.ст. Попасна. Особливою "трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 20 грудня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТЕПАНЕНКО Iван Андрiйович, 1876 р.
народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав у Сватовому, рахiвник в артiлi. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР
вiд 13 лютого 1931 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТЕПАНЕНКО Iван Микитович, 1899 р.
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у кол.с. Ягiдне
Варварiвської сiльради Кремiнського р-ну, чорнороб примiського господарства Рубiжанського
хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТЕПАНЕНКО Iван Юхимович, 1905 р. народження, с. Левки Малодiвицького р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта середня. Проживав у с.
Ребрикове
Антрацитiвського
р-ну,
учитель
сiльської школи. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 9 листопада 1943 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СТЕПАНЕНКО Кiндрат Васильович, 1892
р. народження, с. Трипiлля Попаснянського р-ну
(пiзнiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 13 грудня
1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТЕПАНЕНКО Микола Степанович, 1911
р. народження, х. Веселий, Богучарський р-н Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у смт Михайлiвка Ровенькiвської мiськради, робiтник шахти № 30 тресту "Свердловвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 16 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТЕПАНЕНКО Мойсей Антонович, 1915 р.
народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1563 зенiтно-артилерiйського полку 8 корпусу
вiйськ протиповiтряної оборони. Арештований 16
березня 1945 року за звинуваченням у зв'язках з
агентурою нiмецької розвiдки. 20 червня 1945 року
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справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТЕПАНЕНКО Ольга Iванiвна, 1915 р. народження, с. Троїцьке Осипенківського р-ну Запорiзької обл., українка, освiта н/середня. На час арешту член ВКП(б). Проживала в с-щi Довжанський
Свердловської мiськради, насiнник к-пу "Червона
Луганщина". Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС
Луганської обл. 20 жовтня 1947 року засуджена до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1970 роцi.
СТЕПАНЕНКО Пелагiя Артемiвна, 1902 р.
народження, Польща, росiянка, освiта початкова.
Проживала в м. Луганську, прибиральниця-розсильна народного суду Климiвського р-ну. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 29
березня 1943 року засуджена до 7 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СТЕПАНЕНКО Степан Данилович, 1903 р.
народження, с. Хибалiвка Нiжинського р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта вища. Проживав у м.
Рубiжне, начальник цеху № 1 хiмзаводу. Репресований двiчi. 5 лютого 1934 року порушено кримiнальну справу за звинуваченням у саботажi. 24 березня
1934 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 21 жовтня 1938 року Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу засуджений
до розстрiлу. 24 сiчня 1939 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР розстрiл замiнено 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1934
i 1993 роках.
СТЕПАНЕНКО Юхим Трохимович, 1898 р.
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi,
робiтник шахти iм. Ворошилова. Арештований 5
сiчня 1942 року за звинуваченням у приналежностi
до нелегальної релiгiйної секти. 7 лютого 1942 року
у пред'явленому звинуваченнi виправданий
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл., але як соцiально небезпечний елемент висланий за межi України. Реабiлiтований у 1974 роцi.
СТЕПАНИЩЕВ Iван Омелянович, 1907
р. народження, с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 25 гаубичного артилерiйського полку. Вiйськовим трибуналом 7
стрiлецької дивiзiї 16 травня 1942 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
СТЕПАНИЩЕВ Iлля Федотович, 1896 р.
народження, кол.с. Лашинiвка Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, тесляр з-ду iм. Косiора. Донецьким
обласним судом 23 квiтня 1938 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СТЕПАНИЩЕВА Ксенiя Омелянiвна, 1865
р. народження, кол.с. Лашинiвка Станично-Луганського р-ну, росiянка, неписьменна. Проживала за
мiсцем народження, домогосподарка. Донецьким
обласним судом 16 вересня 1932 року засуджена до
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.
СТЕПАНОВ Андрiй Пилипович, 1894 р. народження, Новосільський р-н Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, робiтник шахти № 17-17бiс. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лугансь-

кої обл. 9 травня 1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СТЕПАНОВ Василь Михайлович, 1911 р.
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта початкова. Проживав у Луганську, головний механiк макаронної фабрики. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 11 сiчня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
СТЕПАНОВ Влас Семенович, 1888 р. народження, смт Малорязанцеве Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Гiрське
Первомайської мiськради, старший конюх Секменiвської хлiбопекарнi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
СТЕПАНОВ Володимир Васильович, 1888
р. народження, с. Петрiвка Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Петрiвцi,
не працював. Арештований 8 квiтня 1943 року за
звинуваченням у пособництві німецьким окупантам. 11 червня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТЕПАНОВ Дмитро Iллiч, 1892 р. народження, с. Комаровка Рославльського р-ну Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Лисичанську, газiвник зду "Пролетар". Спецколегiєю Донецького обласного суду 7 лютого 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТЕПАНОВ Дмитро Павлович, 1908 р. народження, Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, не працював. Луганським обласним судом 3 вересня 1958
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТЕПАНОВ Iван Миронович, 1916 р. народження, с. Хороше Слов'яносербського р-ну, українець, освiта н/середня. На час арешту член ВКП(б).
Вiйськовослужбовець, старшина 281 саперного батальйону. Вiйськовим трибуналом 147 стрiлецької
дивiзiї 25 червня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 2 вересня 1943 року Вiйськовим
трибуналом Воронезького фронту справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.
СТЕПАНОВ Iван Петрович, 1902 р. народження, с. Петрiвка Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна
Стахановської мiськради, столяр з-ду "Сталь".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТЕПАНОВ Леонiд Кiндратович, 1904 р.
народження, с. Петрiвка Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Петрiвцi, вибiйник шахти № 12. Арештований 10 березня 1944
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким
окупантам. 30 травня 1944 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1944 роцi.
СТЕПАНОВ Микола Володимирович, 1906
р. народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя,
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росiянин, освiта середня. Проживав у с-щi шахти
"Бiлянка" Лутугинського р-ну, робiтник шахти
"Бiлянка". Луганським обласним судом 27 червня
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1991 роцi.
СТЕПАНОВ Никанор Степанович, 1908 р.
народження, с. Велике Змiїне Щигровського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, електрослюсар шахти iм. Iллiча. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СТЕПАНОВ Олександр Степанович, 1904
р. народження, с-ще Личково Личковського р-ну
Ленiнградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. На час арешту член ВКП(б).
Вiйськовослужбовець, командир батальйону ПТР
984 стрiлецького полку 275 дивiзiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Українського округу 26 травня - 2 червня 1943 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 8 серпня 1943 року. Реабiлiтований у
1959 роцi.
СТЕПАНОВ Олексiй Федорович, 1895 р.
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Калиновому, селянин-одноосiбник. Народним судом Попаснянського р-ну 4 грудня 1931 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СТЕПАНОВ Олексiй Федорович, 1905 р.
народження, с. Гаврилiвка Новоайдарського р-ну,
росiянин. На час арешту член ВКП(б).Проживав у
Гаврилiвцi, колгоспник к-пу "П'ятирiчка". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 5
сiчня 1944 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СТЕПАНОВ Петро Степанович, 1890 р. народження, с. Нова Долгуша Дем'янського р-ну Новгородської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, газiвник газогенераторної станцiї № 1 з-ду iм. Жовтневої революцiї. Донецьким обласним судом 7 жовтня
1935 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СТЕПАНОВ Фiларет Калiстратович, 1886
р. народження, х. Затонський, Серафимовицький рн Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч,
робiтник тресту "Доненерго". Особливою нарадою
при НКВС СРСР 23 липня 1940 року засуджений до
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТЕПАНОВ Юхим Митрофанович, 1893 р.
народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав у Сватовому, бригадир слюсарiв депо
Сватове. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 28 листопада 1938 року засуджений до 12 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
СТЕПАНОВ Якiв Iллiч, 1893 р. народження,
с. Покровське Троїцького р-ну, росiянин, освiта
н/середня. Проживав у с. Новорозсош Новопсковського р-ну, вчитель сiльської школи. Арештований
17 червня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, в дорозi помер. Реабiлiтований
у 1998 роцi.
СТЕПАНОВА Меланiя Якiвна, 1883 р. народження, с. Красенiвка Богодухiвського р-ну Пол-

тавської обл., українка, неписьменна. Проживала в
м. Кiровську, активiстка жiнради шахти № 22. Арештована 24 березня 1942 року за звинуваченням у
наклепах на керiвникiв партiї та уряду. 22 травня
1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1994 роцi.
СТЕПАНОВА Ольга Степанiвна, 1909 р.
народження, с. Александровка Задонського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка,
освiта початкова. Проживала в м. Стахановi, робiтниця їдальнi № 3 вiддiлу робiтничого постачання
тресту "Серговугiлля". Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 4 липня 1945 року вислана за межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СТЕПАНОВА Полiна Михайлiвна, 1918 р.
народження, м. Брянка, росiянка, освiта н/середня.
Проживала в м. Брянка, калькулятор їдальнi шахти
№ 3-4. Репресована двiчi. Арештована 8 березня
1943 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з
нiмецькими окупантами. 26 серпня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 липня 1945
року засуджена до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтована вiдповiдно у 1994 i 1991 роках.
СТЕПАНЦЕВ Василь Васильович, 1876 р.
народження, с. Орлово-Iванiвка Чистякiвського рну Донецької обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Стахановi, сторож гаража тресту
"Серговугiлля". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 19 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТЕПАНЧУК Василь Якович, 1915 р. народження, с. Круті Броди Віньковецького р-ну Вінницької обл., українець, освіта н/середня. Проживав у
м. Кіровську, робітник шахти "Голубівка". Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 8
жовтня 1941 року засуджений до розстрілу. 19 жовтня 1941 року Військовою Радою Південного фронту розстріл замінено 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
СТЕПИКО Антон Микитович, 1914 р. народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 47 окремого iнженерно-аеродромного батальйону 24 району авiацiйного базування. Вiйськовим трибуналом 8 повiтряної армiї 16 червня 1943
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СТЕПIН Якiв Петрович, 1880 р. народження, с. Ємельяновка Покровського р-ну Орловської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Сєверодонецьку, колгоспник
к-пу iм. Сталiна. Арештований 11 лютого 1943 року
за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 21 травня 1943 року слiдчою групою НКДБ
УРСР справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
СТЕПНЄВ Iван Олексiйович, 1924 р. народження, х. Подстепне, Курмоярський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Крiпенський Антрацитiвської мiськради, крiпильник шахти № 22-53.
Арештований 8 грудня 1941 року за звинуваченням
у спробi дизертирства на бiк нiмецько-фашистських
загарбникiв. 12 лютого 1942 року справу припине-
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но за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТЕПУРЕНКО Пантелiй Володимирович,
1899 р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Мiусинську, слюсар шахти № 17-бiс. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 25 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СТЕПУРЕНКО Пилип Володимирович,
1902 р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
м. Красний Луч, токар рудоремонтного з-ду.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 серпня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1963 роцi.
СТЕПУРЕНКО Степан Олексiйович, 1897
р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Мiусинську, робітник коопгосподарства хімзаводу
№ 14. Донецьким обласним судом 16 березня 1934
року засуджений до 1 р. примусових робiт. Реабiлiтований у 1998 роцi.
СТЕПУРЕНКО Якiв Володимирович, 1895
р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
м. Красний Луч, слюсар шахти № 17-бiс. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 10 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
СТЕРЛІКОВ Олександр Iванович, 1911 р.
народження, м. Борисоглєбськ Воронезької обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Попасна, слюсар вагоноремонтного
з-ду. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi
28 червня 1938 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТЕРЛIНГ Всеволод Сергiйович, 1899 р.
народження, м. Рига, Латвiя, латиш, освiта середня.
Проживав у смт Краснодон Краснодонської
мiськради, iнспектор з фiзкультурної роботи Краснодонського райкому профспiлки вугiльникiв. Арештований 26 грудня 1937 року за звинуваченням у
контрреволюційній діяльності. Страчений 14 лютого 1938 року. Інших даних у справі немає. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТЕРЛЯДНИКОВ Микола Матвiйович,
1905 р. народження, х. Безбородов, Вешенський р-н
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, старший стрiлочник зал.ст. Луганськ. Арештований 18
червня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 30 березня 1948 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1948 роцi.
СТЕРНЯК Франц Теофілович, 1885 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, машинiст парового котла зду "Донсода". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СТЕФАНИШИН Стефан Iлькович, 1926 р.
народження, с. Вирiв Новомилятинського р-ну
Львiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, наваловiдбiйник шахти №
2. Луганським обласним судом 20 червня 1949 року

засуджений до 25 р. позбавлення волi. 29 жовтня
1954 року Верховним судом УРСР строк покарання
знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СТЕФАНИШИН Франко Микитович, 1914
р. народження, м. Львiв, поляк, освiта середня. Проживав у с. Вишневе Старобiльського р-ну, робiтник
радгоспу iм. Шевченка. 3 липня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу
вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТЕФАНКIНА Лiдiя Андрiївна, 1923 р. народження, м. Алчевськ, росiянка, освiта н/середня.
Проживала в Алчевську, постовий мiлiцiонер. Арештована 29 грудня 1943 року за звинуваченням у
пособництвi нiмецьким окупантам. 15 лютого 1944
року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994
роцi.
СТЕФАНОВ Дмитро Юхимович, 1893 р. народження, с. Новобiла Кантемировського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Пантюхине Новопсковського р-ну, бухгалтер к-пу iм. Сталiна. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 14 травня
1943 року засуджений до розстрiлу. 19 червня 1943
року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.
СТЕФАНОВИЧ Iван Францович, 1893 р.
народження, Вiлейський р-н Мiнської обл., Бiлорусь, поляк, неписьменний. Проживав у с. Нижньобараникiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу
"Степ України". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТЕФАНОВСЬКИЙ Георгiй Олексiйович,
1886 р. народження, Запорiзька обл., українець,
освiта середня. Проживав у м. Стахановi, священик
мiської церкви. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 15 сiчня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
СТЕХIН Афанасiй Григорович, 1901 р. народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Теплому, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 3
лютого 1930 року висланий на 3 р. за межi України.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 серпня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
в обох справах у 1989 роцi.
СТЕХIН Григорiй Михайлович, 1887 р. народження, с. Нижньотепле Станично-Луганського
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 3 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТЕХIН Григорiй Олександрович, 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. 19
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
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СТЕХIН Iван Iванович, 1900 р. народження,
м. Луганськ, росiянин, освiта середня. Проживав у
Луганську, майстер прокатного цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. Особливою "трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 22 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
СТЕХIН Iван Йосипович, 1898 р. народження, с. Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
робiтник з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959
роцi.
СТЕХIН Iван Миколайович, 1886 р. народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Плотина Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу iм. Кагановича. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 3 сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. Страчений 24 лютого 1942 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СТЕХIН Марко Григорович, 1895 р. народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СТЕХIН Микола Степанович, 1909 (1910) р.
народження, с. Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, росiянин, освіта початкова. Проживав у
Нижньотеплому, 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.
СТЕХIН Степан Кузьмич, 1893 р. народження, Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м.
Луганську, бухгалтер мiськфiнвiддiлу. Арештований 30 жовтня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 квiтня 1944 року справу припинено за смертю звинувачуваного. Реабiлiтований
у 1944 роцi.
СТЕХIН Стефан Афанасiйович, 1875 (1876)
р. народження, с. Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
Нижньотеплому, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 5 травня 1931 року висланий за
межi України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 19 серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований в обох справах у
1989 роцi.
СТЕХIН Федiр Афанасiйович, 1882 р. народження, с. Нижньотепле Станично-Луганського рну, росiянин, освiта н/вища. Проживав у с. Плотина
Станично-Луганського р-ну, вчитель сiльської школи. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 20 квiтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТЕХIН Феодосiй Андрiйович, 1871 р. народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Теплому, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегії
ДПУ УРСР 3 лютого 1930 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.

СТЕЦЕНКО Ананiй Iллiч, 1906 р. народження, с. Юркiвка Звенигородського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Лисичанську, арматурник станцiї "Пiдземгаз".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1966 роцi.
СТЕЦЕНКО Андрiй Савич (Савелійович),
1882 р. народження, кол.с. Ковалiвка Сватiвського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за
мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Арештований 31 березня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 серпня 1932 року справу
припинено за смертю звинувачуваного. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТЕЦЕНКО Григорiй Андрiйович, 1891 р.
народження, кол.с. Ковалiвка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем
народження, селянин-одноосiбник. Постановою
Особливої наради при НКВС СРСР від 29 квiтня
1932 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТЕЦЕНКО Єлизавета Степанiвна, 1900 р.
народження, смт Верхнiй Нагольчик Антрацитiвської мiськради, українка, освiта початкова. На час
арешту член ВКП(б). Проживала у Верхньому Нагольчику, завiдуюча млином. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 9 жовтня 1943 року засуджена до
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
СТЕЦЕНКО Iван Кузьмич, 1906 р. народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 718 батальйону аеродромного обслуговування. Вiйськовим трибуналом 25 району авiацiйного базування 22 листопада 1941 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СТЕЦЕНКО Михайло Iванович, 1914 р. народження, смт Верхнiй Нагольчик Антрацитiвської
мiськради, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 20 окремого батальйону 28
окремої залiзничної бригади. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 23 квiтня 1942
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СТЕЦЕНКО Олександр Митрофанович,
1902 р. народження, смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав
у м. Луганську, робiтник з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТЕЦЕНКО Олександр Мусiйович, 1894 р.
народження, смт Долинiвське Стахановської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Долинiвському, без певних занять. Арештований 9
квiтня 1942 року за звинуваченням у пособництвi
нiмецьким окупантам. 29 червня 1942 року
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi
тилу 12 армiї справу повернено на дослiдування. У
зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни,
де пiзнiше не виявлений. 7 квiтня 1948 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТЕЦЕНКО Панас Захарович, 1909 р. народження, с. Новоолександрiвка Баштанського р-ну
Одеської обл., українець, освiта початкова. Прожи-

370

Назвемо всіх поіменно
вав у м. Гiрське Первомайської мiськради, запальник 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.
СТЕЦЕНКО Прокiп Федорович, 1900 р. народження, с. Стеценково Новокалитвенського р-ну
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта середня. Проживав у м. Луганську, токар зду iм. Пархоменка. Луганським обласним судом 15
сiчня 1941 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СТЕЦЕНКО Родiон Якович, 1901 р. народження, с. Звiрiвка Новоукраїнського р-ну Одеської
обл., українець, освiта початкова. На час арешту
член ВКП(б). Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, десятник шахти № 7-8. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Страчений 14 вересня
1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
СТЕЦЕНКО Сергiй Степанович, 1900 р. народження, м. Стаханов, українець, освiта початкова. Проживав у Стахановi, не працював. Арештований 31 грудня 1930 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 28
квiтня 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТЕЦЕНКО Степан Омелянович, 1903 р.
народження, с. Стоянове Рiвненського р-ну Миколаївської обл., українець, освiта початкова. На час
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, секретар парткому з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 1 червня 1938 року за звинуваченням у
керiвництвi правотроцькiстським заговором. 18 березня 1940 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1940 роцi.
СТЕЦЬ Микола Григорович, 1916 р. народження, м. Попасна, українець, освiта н/середня.
Вiйськовослужбовець, рядовий 276 стрiлецького
полку 92 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 173 стрiлецької дивiзiї 5 березня 1939 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 11 березня 1939
року Вiйськовим трибуналом 1 Окремої Червонопрапорної армiї мiру покарання знижено до 4 р. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СТЕЦЬКО Iван Никифорович, 1913 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта середня.
Вiйськовослужбовець, рядовий 2 мотомеханiчного
полку дивiзiї особливого призначення вiйськ
НКВС. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 25 листопада 1937 року. засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СТЕЦЮК (СТАЦЮК) Iван Iванович, 1909
р. народження, с. Климкiвцi Городоцького р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у м. Лисичанську, бурильник шахти iм. Войкова.
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СТЕЦЮК Микола Антонович, 1894 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, столяр Попаснянського вагоноремонтного з-ду. Комiсiєю НКВС i Прокуратури

СРСР 17 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
СТЕЦЮРЕНКО (СТЕЦУРЕНКО) Єфросинiя Маркiвна (Макарiвна), 1898 р. народження, с.
Шульгинка Старобiльського р-ну, українка. Проживала в Старобiльську, телефонiстка. Старобiльською повiтовою ЧК 26 сiчня 1919 року засуджена до
розстрiлу. Вирок виконано 27 сiчня 1919 року. Реабiлiтована у 1992 роцi.
СТЕШЕНКО Антон Євтихiйович, 1897 р.
народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав у Сватовому, машинiст депо Сватове.
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 10
липня 1938 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
СТЕШЕНКО Антон Самсонович, 1891 р.
народження, с. Манькiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Манькiвцi, колгоспник к-пу "Червона площа". Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 листопада 1943 року засуджений до вислання за межi України. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СТЕШЕНКО Василь Андрiйович, 1898 р.
народження, с. Манькiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Манькiвцi, робiтник радгоспу "Червоне руно". 9 березня 1942 року
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС вiйськової
частини 1080 засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 31 березня 1942 року. Реабiлiтований у 1991
роцi.
СТЕШЕНКО Iван Iванович, 1922 р. народження, с. Манькiвка Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Манькiвцi, колгоспник к-пу iм. 20 рокiв Жовтня. Вiйськовим трибуналом 267 стрiлецької дивiзiї 27 березня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
СТЕШУК Андрiй Михайлович, 1879 р. народження, с. Тупичiв Городнянського р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав
у м. Старобiльську, директор ринку. Арештований
16 липня 1943 року за звинуваченням у зрадництвi
в перiод окупацiї. 16 серпня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТИПНІК Рiхард Павлович, 1894 р. народження, Латвiя, латиш, освiта початкова. Проживав
у м. Лисичанську, завгосп транспортного вiддiлу
кол. мiжрайторгу. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 14 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу і того ж дня страчений. Реабiлiтований у 1962
роцi.
СТОВБУР Аристарх Кирилович, 1885 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, начальник ливарної майстернi з-ду iм. Будьонного. "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
СТОВПЯГ Захар Олексiйович, 1867 р. народження, с. Трипiлля Попаснянського р-ну (нинi Артемiвського р-ну Донецької обл.), українець, освiта
початкова. Проживав за місцем народження, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 13 грудня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
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СТОГНIЄВ Iван Iванович, 1889 р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Пiдгорiвцi, не
працював. Луганським обласним судом 23 липня
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1995 роцi.
СТОГНIЙ Микола Панасович, 1925 р. народження, с. Бригадирiвка Козельщинського р-ну
Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, вибiйник шахти № 11.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 8 лютого 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СТОГНIЙ Петро Григорович, 1917 р. народження, Старобiльський р-н, українець, освiта початкова. Проживав у м. Золоте Первомайської
мiськради, прибиральник породи шахти "Петро".
Особливою нарадою при НКВС СРСР 23 грудня
1940 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТОДОЛЬСЬКИЙ Едуард Олександрович,
1918 р. народження, смт Янушпiль Житомирської
обл., поляк, освiта вища. Проживав у с. Покровське
Троїцького р-ну, вчитель сiльської школи. Арештований 26 серпня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СТОЙКО Тимофiй Григорович, 1900 р. народження, м. Олександрiвськ Артемівської райради
м. Луганська, болгарин, освiта початкова. Проживав в Олександрiвську, слюсар артiлi "Металiст".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 жовтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
СТОЙЛОВ (СТОЇЛОВ) Олексій Георгійович, він же СТОЇЛОВ Ангел Генов, 1896 р. народження, Болгарія, болгарин, освіта середня. Проживав у м. Луганську, начальник 11 школи військових
пілотів. Військовою колегією Верховного суду
СРСР 5 вересня 1938 року засуджений до розстрілу
і того ж дня страчений. Реабілітований у 1957 році.
СТОЛБЕНКО Юхим Iванович, 1896 р. народження, сл. Єфремово-Степановка Мiллеровського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, технiк з технiки безпеки зал.ст. Антрацит.
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 10
серпня 1937 року засуджений до 4 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТОЛБОВИЙ Iван Якович, 1908 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 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.
СТОЛБОВИЙ Олександр Спиридонович,
1907 р. народження, с. Рубаний Міст Златопільського р-ну Кіровоградської обл., українець, освiта
початкова. Проживав у м. Стахановi, десятник служби руху шахти № 4-2-бiс. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 25 листопада 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963
роцi.
СТОЛБОВИЙ Петро Свиридонович, 1898
р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi,

колгоспник к-пу "Прогрес". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 21 липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СТОЛБОВИЙ Севастян Тимофiйович, 1879
(1880) р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi.
Рубiжанським народним судом 23 липня 1931 року
засуджений до 3 р. позбавлення волi. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у
1990 i 1989 роках.
СТОЛБОВИЙ Якiв Йосипович, 1885 р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, колгоспник к-пу "Червона нива". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 2 грудня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
СТОЛИК Станiслав Петрович, 1893 р. народження, с. Постолiвка Юринецького р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Покровське Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм.
Будьоного. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТОЛКОВОЙ Андрiй Iларiонович, 1883 р.
народження, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 11 жовтня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
СТОЛПЕР Семен Iзраїльович, 1894 р. народження, м. Кременчук Полтавської обл., єврей, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, заступник начальника фiнвiддiлу тресту "Краснодонвугiлля". Арештований 28 лютого 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 червня 1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
СТОЛПНИКОВ Савелiй Сильвестрович,
1882 р. народження, с. Надинiвка Козелецького рну Чернiгiвської обл., українець, освiта середня.
Проживав у м. Брянка, викладач гiрничої справи
навчального комбiнату шахти "Анненка". Луганським обласним судом 14 травня 1946 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991
роцi.
СТОЛЬНА Iрина Тимофiївна, 1891 р. народження, с. Рудня-Казенна Биховського р-ну Гомельської обл., Бiлорусь, бiлоруска, неписьменна.
Проживала в с. Астахове Свердловської мiськради,
колгоспниця к-пу "1 Травня". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 9 жовтня 1944
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
СТОЛЬНА Марфа Архипiвна, 1905 р. народження, с. Астахове Свердловської мiськради,
українка, освiта початкова. Проживала в Астаховому, колгоспниця к-пу iм. 2-ї п'ятирiчки. 26 лютого
1942 року вiдiбрано пiдписку про невиiзд як дружини репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1994 роцi.
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СТОЛЬНИЙ Михайло Стефанович, 1925 р.
народження, с. Астахове Свердловської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав в Астаховому, колгоспник к-пу iм. 1 Травня. 18 червня 1942
року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Вiйськової частини 1125 засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СТОЛЬНИЙ Стефан Iванович, 1894 р. народження, с. Астахове Свердловської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав в Астаховому, молотобоєць к-пу iм. 1 Травня. 18 червня 1942
року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС вiйськової частини 1125 засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СТОЛЯРЕВИЧ Антон Титович, 1901 р. народження, м. Брянка, поляк, освiта початкова. Проживав у Брянцi, крiпильник шахти № 1-бiс. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 3 грудня 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТОЛЯРЕВИЧ Станiслав Титович, 1898 р.
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, робiтник шахти № 25 тресту "Ворошиловвугiлля". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТОЛЯРЕВСЬКА Надiя Василiвна, 1905 р.
народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського рну, українка, неписьменна. Проживала в Нижнiй
Дуванцi, без певних занять. Луганським обласним
судом 10 травня 1939 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СТОЛЯРЕВСЬКА Фекла Ананiївна, вона ж
РИБАЛКА Марiя Данилiвна, 1905 р. народження,
смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, українка,
освiта початкова. Проживала в Нижнiй Дуванцi, без
певних занять. Донецьким обласним судом 4-5
квiтня 1935 року засуджена до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СТОЛЯРЕВСЬКИЙ Лука Васильович,
1900 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.
СТОЛЯРЕНКО Михайло Миронович, 1916
р. народження, с. Мечетка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта середня. Проживав у Мечетці,
вчитель української мови сiльської школи. 15 травня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
вiйськової частини 1125 засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СТОЛЯРЕНКО Олексiй Iванович, 1882 р.
народження, с. Мечетка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Мечетцi,
конюх к-пу "Шлях Ленiна". Арештований 29 сiчня
1933 року за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 10 лютого 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
СТОЛЯРОВ Олександр Олексiйович, 1899
р. народження, м. Пенза, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Пiдгорiвка
Старобiльського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд

8 жовтня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТОЛЯРОВ Петро Микитович, 1913 р. народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, завiдуючий магазином мiськхарчоторгу. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений
9 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
СТОЛЯРСЬКИЙ Аполлон Васильович,
1888 р. народження, с. Тростянець, Кам'янець-Подiльська обл., українець, освiта середня. Проживав у
м. Лисичанську, архіваріус тресту "Лисичанськвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТОЛЯРСЬКИЙ Глiб Аполлонович, 1916
р. народження, с. Новосiлка Деражнянського р-ну
Вiнницької обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м. Лисичанську. Пiд час тимчасової окупацiї мiста - реєстратор нiмецької бiржi працi.
Вiйськовим трибуналом 1 армiї 5 квiтня 1943 року
засуджений до розстрiлу. Страчений 7 квiтня 1943
року. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СТОМАХІН Яків Борисович, 1899 р. народження, м. Київ, еврей, освіта вища. Проживав у м.
Алчевську, головний інженер коксохімзаводу. Врештований 3 липня 1938 року за звинуваченням в
участі у контрреволюційної організації. 20 березня
1940 року справу припинено, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
СТОНОГIНА Мотрона Стефанiвна, 1913 р.
народження, с. Голосновка Михайловського р-ну
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка,
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, домогосподарка. Арештована 25 жовтня 1941 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї i за приналежнiсть до нелегальної релiгiйної групи. 31 травня
1942 року справу припинено за малозначнiстю, зпiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1942 роцi.
СТОПНИКОВА Зiнаїда Григорівна, 1911 р.
народження, м. Ромни Чернiгiвської обл., українка,
освiта початкова. Проживала в с-щi зернорадгоспу
iм. Шевченка Старобiльського р-ну, робiтниця цього ж радгоспу. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Донецької обл. 5 серпня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990
роцi.
СТОРОЖЕВ Василь Федорович, 1915 р. народження, с. Долга Поляна Старооскольського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Луганську, технiк-будiвельник будiвельного управлiння № 4. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 21 жовтня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
СТОРОЖЕНКО Андрiй Iванович, 1891 р.
народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Новосвiтлiвцi, начальник контори зв'язку. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 10 грудня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
СТОРОЖЕНКО Борис Iванович, 1892 р. народження, с. Березове Куп'янського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
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смт Станично-Луганське, робiтник на будiвництвi
залiзницi Москва-Донбас. Особливою нарадою при
Колегiї ДПУ УРСР 29 квiтня 1933 року засуджений
до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СТОРОЖЕНКО Iван Антонович, 1901 р.
народження, с. Крута Гора Слов'яносербського рну, українець, освiта початкова. На час арешту
член ВКП(б). Вiйськовослужбовець, рядовий санроти. Вiйськовим трибуналом 24 окремої стрiлецької бригади 20 листопада 1941 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СТОРОЖЕНКО Iван Федорович, 1914 р.
народження, м. Сватове, українець, освiта середня.
Вiйськовослужбовець, рядовий 25 окремого будiвельного батальйону мiсцевих стрiлецьких вiйськ.
Вiйськовим трибуналом 14 стрiлецького корпусу
Харкiвського вiйськового округу 11 липня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
СТОРОЖЕНКО Леонтiй Никанорович,
1911 р. народження, с. Преображенне Сватiвського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Сватове, робiтник шахти iм. Войкова. Вiйськовим
трибуналом Саратовського гарнiзону 28 серпня
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
СТОРОЖЕНКО Сергiй Георгiйович, 1888
р. народження, м. Харкiв, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар типографiї
газети "Ворошиловградская правда". Арештований
25 квiтня 1943 року за звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької розвiдки. 10 травня
1943 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у
1994 роцi.
СТОРОЖЕНКО Харламп Гнатович, 1893 р.
народження, м. Попасна, українець, освiта початкова. Проживав у Попасній, робiтник вагоноремонтного з-ду. Особливою нарадою при НКВС СРСР 11
лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТОСЯК (СТАСЯК) Франц Валентинович,
1888 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, слюсар вагонного депо
зал.ст. Попасна. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СТОЦЕНКО Олександр Михайлович, 1916
р. народження, смт Верхнiй Нагольчик Антрацитiвського р-ну, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 773 полку 16 винищувальної
авiацiйної дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 131
стрiлецького корпусу 15 жовтня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ТОЯН Iрина Iсаївна, 1909 р. народження, с.
Рiвне, Кiровоградська обл., українка, освiта початкова. Проживала в с. Данилiвка Бiловодського р-ну,
робiтниця Деркульського конезаводу № 63.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької
обл. 22 квiтня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1980 роцi.
СТОЯНЕЦЬ Iван Федорович, 1911 р. народження, с. Куземiвка Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, сту-

дент 4-го курсу робiтфаку. Донецьким обласним судом 31 липня 1937 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1998 роцi.
СТОЯНЕЦЬ Митрофан Павлович, 1901 р.
народження, с. Куземiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Куземiвцi, робiтник зв'язку зал.ст. Куземiвка. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 10 липня 1943
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СТОЯНОВ Василь Дмитрович, 1892 р. народження, с. Волнухине Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Волнухиному,
коваль к-пу "Нове життя". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТОЯНОВ Євген Тимофiйович, 1913 р. народження, с. Волнухине Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Георгiївка
Лутугинського р-ну, вибiйник шахти № 2-бiс. Арештований 22 червня 1942 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТОЯНОВ Iван Дем'янович, 1895 р. народження, с. Волнухине Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Волнухиному,
ветфельдшер к-пу "Нове життя". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СТОЯНОВ Мирон Миколайович, 1897 р.
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова.
Проживав у с-щі Синецький Сєверодонецької
мiськради, городник примiського господарства райкомунгоспу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
23 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1976 роцi.
СТОЯНОВ Михайло Дмитрович, 1895 р. народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, городник пiдсобного
господарства шахти № 16. Донецьким обласним судом 29 серпня 1939 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 29 жовтня 1939 року Верховним судом
УРСР справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1939 роцi.
СТОЯНОВ Тимофiй Дем'янович, 1884 р.
народження, с. Волнухине Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Волнухиному, колгоспник к-пу "Нове життя". Донецьким
обласним судом 26 серпня 1935 року засуджений
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995
роцi.
СТОЯНОВСЬКА Віра Петрiвна, 1918 р. народження, м. Алчевськ, українка, освiта вища. Проживала в Алчевську, викладач педучилища. Луганським обласним судом 22 травня 1946 року засуджена до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1991 роцi.
СТОЯНОВСЬКИЙ Леонід Михайлович,
1908 р. народження, Алчевський р-н, єврей, освіта
початкова. Проживав у м. Макіївка Донецької обл.,
секретар шахтопарткому шахти „Нова Італія”. Особливою нарадою при НКВС СРСР 14 червня 1941
року засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1995 році.
СТРАТОНОВ Степан Гнатович, 1892 р. народження, с. Новоукраїнка, Миколаївська обл.,
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українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, старший рахiвник зал.ст. Луганськ. Арештований 25 сiчня 1932 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної повстанської органiзацiї. 13 березня 1932 року справу припинено, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТРАХОВ Пилип Сергiйович, 1901 р. народження, с. Весела Тарасiвка Лутугинського р-ну,
українець. Проживав у Луганську, бухгалтер облшкiрпромспiлки. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 9 жовтня 1943 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТРАХОВ Семен Тимофiйович, 1906 р. народження, с. Ржавець Задонського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав: кол. Ровенькiвський р-н, крiпильник шахти № 54 iм. Дзержинського. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 18 липня 1945 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1991 роцi.
СТРЕКАЛЬ Олександр Макарович, 1902 р.
народження, с-ще Долинська Долинського р-ну
Кiровоградської обл., українець, освiта середня.
Проживав у смт Штерiвка Краснолуцької мiськради, начальник Штерiвської дистанцiї колiї.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1955 роцi.
СТРЕЛЕЦЬКИЙ Iван Францович, 1900 р.
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, завiдуючий магазином
мiськхарчоторгу. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 2 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1958 роцi.
СТРЕЛКОВСЬКИЙ Петро Антонович,
1881 р. народження, с. Ставки Володарського р-ну
Житомирської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Рудове Бiлокуракинського р-ну, пожежник к-пу "Полiтвiддiлівець". Особливою нарадою
при НКВС СРСР 19 лютого 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТРЕМОУСОВ Iван Павлович, 1913 р. народження, с. Митрофанiвка Дворiчанського р-ну
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, машинiст електровоза шахти
№ 6-22. Арештований 5 липня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Справу припинено 17 липня 1948 року за недостатністю матеріалів для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994
роцi.
СТРЕМОУХОВ Павло Сергiйович, 1913 р.
народження, с. Лозовенька Петрiвського р-ну Харкiвської обл., росiянин, освiта початкова. Проживав
у с-щі Комишуваха Лутугинського р-ну, слюсар депо Попасна. Арештований 26 вересня 1943 року за
звинуваченням у зрадництвi. 9 грудня 1943 року виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. Реабiлiтований у 1943 роцi.
СТРЕПЕТОВ Василь Олексiйович, 1881 р.
народження, смт Станично-Луганське, росiянин,
освiта початкова. Проживав у с. Гарасимiвка Станично-Луганського р-ну, пастух к-пу iм. Калiнiна.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.

СТРЕПЕТОВ Iван Петрович, 1899 р. народження, с. Нижня Гарасимiвка Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Нижнiй
Гарасимiвцi, заготiвельник заготконтори кол. Косiорiвського р-ну. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
СТРЕПЕТОВ Михайло Тимофiйович, 1892
р. народження, с. Нижня Гарасимiвка Краснодонського р-ну, росіянин, освiта початкова. Проживав у
Нижнiй Гарасимiвцi, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28 лютого
1931 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
СТРЕПЕТОВ Олександр Михайлович, 1922
р. народження, с. Верхньогарасимiвка Краснодонського р-ну, українець, освiта середня. Перебував у
м. Вольську Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, курсант вiйськової школи авiамеханiкiв. Особливою нарадою при НКВС СРСР 5 вересня 1942 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СТРЕПЕТОВ Олексiй Гаврилович, 1908 р.
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
Петрiвцi, селянин-одноосiбник. 19 березня 1933 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд – звинувачувався
у контрреволюцiйному саботажi. 12 квiтня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТРЕПЕТОВ Петро Стефанович, 1900 р.
народження, с. Нижня Гарасимiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
Нижнiй Гарасимiвцi, колгоспник к-пу iм. Калiнiна.
Арештований 15 лютого 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 вересня 1942 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СТРЄЛЕЦЬКИЙ Пилип Степанович, 1896
р. народження, Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, столяр-приватник. Арештований 30 жовтня 1941 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 20 липня 1942 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1942 роцi.
СТРЄЛКОВ Денис Тихонович, 1900 р. народження, с. Лазареново Нiкiтовського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Стахановi, вулканiзатор
гаража тресту "Серговугiлля". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СТРЄЛКОВ Єпiфан Петрович, 1890 р. народження, с. Лазареново Нiкiтовського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Стахановi, охоронник
швейної фабрики. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1963 роцi.
СТРЄЛКОВ Iван Васильович, 1877 р. народження, Латвiя, латиш, освiта н/середня. Проживав
у м. Рубiжне, майстер водогiнного цеху хiмкомбiнату. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 сiчня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1958 роцi.
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СТРЄЛКОВ Михайло Пимонович, 1907 р.
народження, с. Лазареново Нiкiтовського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стаханові, столяр
мiськпромторгу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
СТРЄЛКОВ Пимін Стефанович, 1878 р. народження, с. Лазареново Нiкiтовського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. Проживав у м. Стахановi, кучер мiської
аптеки. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТРЄЛКОВ Степан Кiндратович, 1914 р.
народження, с. Лазареново Нiкiтовського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, крiпильник
шахти № 3-3-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТРЄЛЬНИКОВ Володимир Георгiйович,
1926 р. народження, м. Свердловськ, росiянин, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, командир взводу 655 полку 17 мотомехдивiзiї. Арештований 27
листопада 1945 року за звинуваченням у написаннi
антирадянського листа. 31 грудня 1945 року справу
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТРЄЛЬНИКОВ Павло Семенович, 1898 р.
народження, с. Гризлово Долгоруковського р-ну
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, крiпильник шахти № 17. Вiйськовим трибуналом 277
стрiлецької дивiзiї 15 квiтня 1942 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991
роцi.
СТРЄЛЬЧЕНКО Василь Микитович, 1907
р. народження, с. Кумшацьке Матвєєво-Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний
Луч, робiтник мiського вiддiлення зв'язку. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 7-8 березня 1933
року засуджений до розстрiлу. Страчений 24 березня 1933 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТРИГА Петро Iванович, 1912 р. народження, с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Зелекiвцi, колгоспник кпу iм. Калiнiна. Народним судом Бiловодського рну 30 серпня 1933 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТРИГО (СТРИГА) Євдоким Iванович,
1901 р. народження, с. Зелекiвка Бiловодського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Зелекiвцi, колгоспник к-пу iм. Калiнiна. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1975 роцi.
СТРИЖАК Петро Георгiйович, 1915 р. народження, м. Красний Луч, українець, освiта н/вища. Вiйськовослужбовець, рядовий 1028 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 260 стрiлецької дивiзiї 17 серпня 1942 року засуджений до розстрiлу. 30 вересня 1942 року Вiйськовим трибуналом Московського вiйськового округу i Московської зони оборони розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.

СТРИЖАКОВ Андрiй Захарович, 1918 р.
народження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 191 танкової бригади. Вiйськовим
трибуналом 181 стрiлецької дивiзiї 2 липня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1998 роцi.
СТРИЖАКОВ Єгор Якимович, 1899 р. народження, смт Троїцьке, українець. Проживав у
Троїцькому, пекар пекарнi № 1. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 листопада 1943 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СТРИЖАЧЕНКО Григорiй Семенович,
1903 р. народження, смт Успенка Лутугинського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар механiчного з-ду. Репресований
двiчi. Арештований 19 жовтня 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 травня 1938
року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 12 липня 1943 року засуджений до 20 р.
позбавлення волi. 5 вересня 1958 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований вiдповiдно у 1938 i 1958 роках.
СТРИЖАЧЕНКО Iван Йосипович, 1908 р.
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi,
не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 31 липня 1944 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СТРИЖАЧЕНКО Семен Григорович, 1887
(1878) р. народження, смт Успенка Лутугинського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi, церковний староста. Луганським обласним
судом 13 сiчня 1948 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТРИЖАЧЕНКО Федiр Панасович, 1891 р.
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi,
iнструктор школи ФЗН при Лутугинському металургiйному з-дi. Арештований 20 липня 1938 року за
звинуваченням у контрреволюцiйнiй дiяльностi. 21
березня 1939 року постановою прокурора вiддiлу у
спецсправах прокуратури м. Луганська справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1939 роцi.
СТРИЖIЙ Якiв Григорович, 1904 р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, українець, освiта н/вища. Проживав у Дяковому, директор середньої школи. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 13 листопада 1943 року засуджений до
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СТРИКИЦЯ Iван Кузьмич, 1912 р. народження, Матвєєво-Курганський р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, слюсар шахти №
13. Арештований 1 грудня 1933 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 4 сiчня 1934 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1934 роцi.
СТРИПКО (СТРИБКО) Iван Дмитрович,
1901 р. народження, с. Зiбранiвка Снятинського рну Iвано-Франкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду Тсоавiахiм. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 23 вере-
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сня 1937 року засуджений до розстрiлу і того ж дня
страчений. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СТРIЛЬНИКОВ Андрiй Якович, 1897 р. народження, с. Воєводське Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Воєводському,
колгоспник к-пу iм. Петровського. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990
роцi.
СТРIЛЬНИКОВ Михайло Iванович, 1907 р.
народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Тимоновому,
без певних занять. Донецьким обласним судом 20
квiтня 1938 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.
СТРIЛЬНИКОВ Олександр Федорович,
1899 р. народження, с-ще Червоноармiйське Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова.
Проживав у Червоноармiйському, рахiвник районної лiкарнi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
20 серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СТРIЛЬЦОВ Андрiй Iванович, 1895 р. народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Караван-Солодкий Маркiвського р-ну, селянин-одноосiбник. Арештований 25 березня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30 жовтня 1931
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
СТРIЛЬЦОВ Андрiй Терентiйович, 1909 р.
народження, с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 3 мотострiлецького батальйону 42 окремої
мотострiлецької бригади. Вiйськовим трибуналом
59 стрiлецького корпусу 11 листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1993 роцi.
СТРIЛЬЦОВ Василь Микитович, 1880 р.
народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського рну, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, завiдуючий медлабораторiєю. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1958 роцi.
СТРІЛЬЦОВ Григорій Єпіфанович, 1905 р.
народження, смт Білолуцьк, українець, освіта початкова. Проживав у м. Красний Луч, робітник шахти
№22. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 20 червня 1942 року засуджений до 10 р.
позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
СТРIЛЬЦОВ Григорiй Сергiйович, 1921 р.
народження, с. Самсонiвка Краснодонського р-ну,
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець,
рядовий 130 полку. Вiйськовим трибуналом 9 армiї
22 листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СТРIЛЬЦОВ Йосип Ілліч, 1893 р. народження, смт Новопсков, українець, освіта середня. Проживав у Новопсковi, електромеханiк Новопсковської МТС. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.

СТРIЛЬЦОВ Микита Тимофiйович, 1888 р.
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у с-щi зал.ст.
Переїзна Лисичанської мiськради, робiтник з-ду
"Донсода". Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 11 грудня 1932 року висланий
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТРIЛЬЦОВ Пилип Романович, 1883 р. народження, кол.х. Солодкий, кол. Осиновський р-н,
українець, неписьменний. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Арештований 16
квітня 1931 року за звинуваченням у приналежностi
до контрреволюцiйної органiзацiї.
Рiшення у
справi немає. Реабiлiтований у 1997 роцi.
СТРIЛЬЦОВ Федiр Прокопович, 1910 р. народження, с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
курсант учбового батальйону 270 запасного артилерiйського полку. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС 5 залiзничної дивiзiї 9 лютого 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1995 роцi.
СТРIЛЬЦОВ Харитон Iванович, 1901 р. народження, кол.с. Солодке Нижньопокровської
сiльради Старобiльського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав за мiсцем народження, табельник радгоспу "Старобiльський". Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 8 жовтня 1931
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СТРIЛЬЧЕНКО Iван Васильович, 1901 р.
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, наваловiдбiйник шахти № 8-9. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СТРIЛЬЧЕНКО Iван Дмитрович, 1907 р.
народження, с. Багачка Троїцького 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 1989 роцi.
СТРIЛЬЧЕНКО Iван Iванович, 1923 р. народження, смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, українець, освiта середня. Перебував у м. Асіно
Томської обл., Росiйська Федерацiя, курсант Асіновського вiйськово-пiхотного училища. Вiйськовим трибуналом Томського гарнiзону 30 вересня
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТРIЛЬЧЕНКО Ксенiя Якiвна, 1878 р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в м. Антрацитi, без
певних занять. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 18 серпня 1945 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1956 роцi.
СТРIЛЬЧЕНКО Микола Михайлович, 1922
р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець,
курсант Вiнницького пiхотного училища. Вiйськовим трибуналом 57 армiї 28 вересня 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 жовтня
1942 року. Реабiлiтований у 1994 роцi.
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СТРIЛЬЧЕНКО Олексiй Пилипович, 1905
р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 10 запасної стрiлецької бригади. Вiйськовим трибуналом бригади 27 листопада 1941 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 17 грудня 1941 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СТРIЛЬЧЕНКО Тихiн Пилипович, 1907 р.
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у Дяковому, голова сiльпо. 4
травня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1125 засуджений до 10 р. позбавлення
волi. 30 листопада 1945 року Вiйськовою колегiєю
Верховного суду СРСР справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1945 роцi.
СТРОГАНОВ Георгiй Георгiйович, 1901 р.
народження, с. Веселе Чистяківського р-ну Донецької обл., росiянин, освiта середня. Проживав у м.
Красний Луч, рахiвник контори шахти "Центральна". Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 7-8
березня 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТРОГАНОВ Микита Степанович, 1891 р.
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Дяковому,
колгоспник к-пу iм. Тимченка. Особливою нарадою
при Колегiї ДПУ УРСР 16 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СТРОГАНОВ Федiр Iванович, 1882 р. народження, с. Єфремово-Степановка Колушкинського
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
помiчник комiрника з-ду iм. Жовтневої революцiї.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СТРОЙ Андрiй Панасович, 1903 р. народження, Чорнухинський р-н Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна
Стахановської мiськради, робiтник з-ду "Сталь".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СТРОЙНОВА Надiя Федорiвна, 1906 р. народження, с. Глубоке Демидовського р-ну Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта середня. Проживала в с. Олексiївка Новоайдарського
р-ну, фельдшер медпункту. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС по охоронi тилу Н-ської армiї 22 листопада 1941 року засуджена до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
СТРОКIН Тимофiй Iсайович, 1881 р. народження, с. Березiвка Сальського р-ну Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, крiпильник шахти № 14-17. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СТРОКОВ Кузьма Григорович, 1884 р. народження, ст-ця Котовська Урюпiнського р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у смт Красний Кут Ан-

трацитiвського р-ну, завiдуючий особовим столом
шахти № 12. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
9 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 17 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СТРОКОВА Антонiна Миколаївна, 1900 р.
народження, с. Долге Єлецького р-ну Воронезької
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта н/середня. Проживала в м. Луганську, вихователька дитбудинку № 1. Особливою нарадою при НКВС СРСР
13 жовтня 1943 року засуджена до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
СТРОМИЛО Павло Iванович, 1884 р. народження, с. Дем'янiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта середня. Проживав у смт Бiлокуракине, фельдшер райамбулаторiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 27 липня
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
СТРОПАЛОВ (СТРАПОЛОВ) Петро Полiкарпович, 1883 р. народження, х. Пристєновський,
Нижньочирський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, конюх госпчастини тресту "Боковоантрацит". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
СТРОЧКОВ Юхим Михейович, 1895 р. народження, х. Водянський, Нижньочирський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, контролер Палацу культури шахти № 8-9. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СТРУКОВ Євген Костянтинович, 1887 р.
народження, м. Лебедянь Рязанської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м.
Луганську, завiдуючий мiською епiдемстанцiєю.
Арештований 15 грудня 1930 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 9 липня 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТРУКОВ Iван Пилипович, 1881 р. народження, с. Нова Слобода Золотухінського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у смт Городище Перевальського р-ну, кучер шахти № 8-2. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 22 грудня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Страчений 2 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТРУКОВА (НИКИФОРОВА) Зiнаїда Миколаївна, 1886 (1897) р. народження, с. Хрущево
Данковського р-ну Рязанської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта середня. Проживала в м. Луганську, акушерка полiклiнiки Червоного Хреста.
Арештована 4 сiчня 1938 року як дружина репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 29
вересня 1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
СТРУЛЬОВ Никифор Олександрович, 1876
р. народження, м. Миколаїв, українець, освiта середня. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.
Алчевську, майстер електроцеху з-ду iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 ве-
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ресня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 21 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1957 роцi.
СТРУНКIС Василь Петрович, 1909 р. народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну,
латиш, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Старобiльську, завiдуючий
вiддiлом полiтнавчання Старобiльського окружкому ЛКСМУ. Вiйськовим трибуналом Харкiвського
вiйськового округу 5 листопада 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 4 вересня 1941 року
справу припинено до особливого розпорядження.
29 грудня 1945 року УНКВС по Луганськiй обл.
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТРУНКIС Петро Петрович, 1902 р. народження, с. Iвановка Кромського р-ну Орловської
обл., Росiйська Федерацiя, латиш, освiта вища. На
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську,
керiвник групи дослiджень слюсарних робiт з-ду
iм. Жовтневої революцiї. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 14 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.
СТРЮК Антон Трохимович, 1876 р. народження, с. Кибинцi Миргородського р-ну Полтавської обл., українець. Проживав у смт Михайлiвка Ровенькiвської мiськради, рахiвник шахти № 30-35.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1990 роцi.
СТРЮКОВ Свирид Кузьмич, 1904 р. народження, с. Малий Бурлук Великобурлуцького р-ну
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. На
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Стахановi,
вибiйник шахти iм. Iллiча. Арештований 20 грудня
1941 року за звинуваченням у зв'язках з агентурою
нiмецької розвiдки. 26 лютого 1942 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.
СТРЯПКОВ Йосип Iванович, 1872 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.
СТУДЕНІКIН Тимофiй Дем'янович, 1907 р.
народження, х. Слєпихiн, Обливський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, молотобоєць шахти № 16-бiс. Арештований 14 грудня
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 грудня 1933 року справу припинено за недоведеністю, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
СТУДЕННИКОВ Пилип Михайлович, 1917
р. народження, с. Велика Куликовка Орловського рну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, сторож
шахти № 4-2-бiс. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 21 березня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.
СТУКАЛКIНА Валентина Iванiвна, 1923 р.
народження, м. Попасна, росiянка, освiта середня.
Проживала в Попаснiй, учениця рахiвника бухгалтерiї вагоноремонтного з-ду. Луганським обласним

судом 24 лютого 1947 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
СТУКАЛО Iван Самiйлович, 1885 р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Шульгинцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 лютого 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СТУКАЛО Якiв Романович, 1890 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Боровеньках, колгоспник к-пу "Червона нива". Арештований 12 серпня 1931 року за звинуваченням у приналежностi
до контрреволюцiйної органiзацiї. 9 листопада 1931
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1931 роцi.
СТУКАЛОВ Євген Михайлович, 1918 р. народження, м. Алчевськ, українець, освiта н/середня.
Вiйськовослужбовець, командир вiддiлення 627
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 23 жовтня 1941 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi з відстрочкою
виконання вироку до закінчення воєнних дій, направлений у діючу армію. Реабiлiтований у 1991
роцi.
СТУКАЛОВА Анна Iзмаїлiвна (Мануїлiвна), 1902 р. народження, , росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Старобiльську, наймана хатня
робiтниця. Старобiльською повiтовою ЧК 3 березня
1919 року визнана шкiдливою для справи революцiї
i засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1992 роцi.
СТУКАНОВ Микита Пилипович, 1894 р.
народження, с. Бiлоскелювате Краснодонського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду iм. Артема. Постановою
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 3 листопада 1932 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СТУКАТОВ Вiктор Петрович, 1895 р. народження, с. Кружилiвка Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Кружилiвцi,
селянин-одноосiбник. Арештований 1 квiтня 1931
року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної повстанської куркульської органiзацiї. 1 вересня 1931 року справу припинено. Реабiлiтований у 1931 роцi.
СТУКАТОВ Федiр Петрович, 1889 р. народження, с. Кружилiвка Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
чорнороб з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 7 березня 1931 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної повстанської органiзацiї. 1 вересня 1931 року справу припинено. Реабiлiтований у 1931 роцi.
СТУКОВ Микола Миколайович, 1885 р. народження, м. Одеса, українець, освiта вища. Проживав у м. Рубiжне, викладач англiйської мови
хiмiко-технологiчного
iнституту.
"Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 17 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СТУКОНОЖЕНКО Олександр Пахомович,
1892 р. народження, с. Талова Балка Олександрiвського р-ну Херсонської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської
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мiськради, не працював. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 25-30 листопада 1944
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СТУЛИКА Валентина Антонiвна, 1921 р.
народження, м. Красний Луч, українка, освiта н/середня. Проживала в м. Кисловодську Ставропольського краю, Росiйська Федерацiя, студентка Кисловодського медiнституту. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 26 травня 1945 року
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована
у 1992 роцi.
СТУПАК Iван Харитонович, 1899 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта початкова.
Проживав у Троїцькому, комiрник к-пу iм. Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 12
лютого 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СТУПIН Микола Андрiйович, 1880 р. народження, х. Гапкiн, Нiколаєвський р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Бугаївка Перевальського рну, шорник шахти № 5. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1968 роцi.
СТЯГАЙЛО Сидiр Васильович, 1886 р. народження, с. Ясинове Перше Любашiвського р-ну
Одеської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, бригадир з-ду iм. Ворошилова.
Арештований 26 липня 1938 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 10 вересня 1938 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СТЯЖКОВА Марiя Василiвна, 1922 р. народження, м. Морозовськ Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Ровеньки, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 24 грудня
1943 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СУБАЧ Вiльгельм Вiкентiйович, 1922 р. народження, Польща, бiлорус, освiта середня. Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, тесляр Успенського змiшторгу. Луганським обласним судом
29 травня 1951 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СУБОТА Андрiй Єгорович, 1903 р. народження, с. Вiкторiвка Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 152 батальйону. Вiйськовим трибуналом 152
окремої бригади 14 квiтня 1943 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СУБОТА Зiновiй Петрович, 1897 р. народження, с. Вiкторiвка Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна,
складач поїздiв зал.ст. Попасна. Лiнiйним судом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi. 1 серпня 1938 року
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 14 жовтня
1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
СУБОТIН Вiктор Васильович, 1914 р. народження, смт Сiмейкине Краснодонського р-ну,
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець,
командир вiддiлення 8 мiнометної бригади 6 мiнометної дивiзiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ

НКВС Луганської обл. 20 лютого 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1997 роцi.
СУБОТIН Григорiй Андрiйович, 1920 р. народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського рну, росiянин, освiта середня. На час арешту член
ВКП(б). Вiйськовослужбовець, рядовий 192 танкової бригади. Вiйськовим трибуналом 61 армiї 2
сiчня 1943 року засуджений до розстрiлу.Страчений 4 сiчня 1943 року. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУБОТIН Iван Андрiйович, 1895 р. народження, с. Пожарки Сергацького р-ну Горьковської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Зоринську Перевальського рну, вагонник шахти "Никанор". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 28-29 квiтня
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1995 роцi.
СУБОТIН Павло Петрович, 1896 р. народження, с-ще Петровський завод, Забайкальська
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня.
Проживав у м. Сватове, ревiзор зал.ст. Сватове.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 сiчня 1935
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУБОТIНА Тетяна Василiвна, 1911 р. народження, м. Алчевськ, українка, освiта початкова.
Проживала в смт Новоайдар, без певних занять.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької
обл. 27 травня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
СУВОРОВ Андрiй Харламович, 1897 р. народження, с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав в Айдар-Миколаївцi, голова к-пу iм. Енгельса. Арештований 9 лютого 1943 року за звинуваченням у
спiвпрацi з нiмецькою окупацiйною владою. 15 серпня 1943 року справу припинено за недостатнiстю
матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
СУВОРОВ Василь Григорович, 1907 р. народження, смт Новоайдар, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 47 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 15 стрiлецької
дивiзiї 20 листопада 1942 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1998 роцi.
СУВОРОВ Василь Матвiйович, 1916 р. народження, м. Стаханов, росiянин, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, санiнструктор вiйськового
госпiталю № 2051. Арештований 29 травня 1942 року як такий, що перебував у ворожому полоні. 15
квiтня 1943 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину. Реабiлiтований у 1943 роцi.
СУВОРОВ Василь Титович, 1913 р. народження, с. Степний Яр Новоайдарського р-ну, росiянин, освiта початкова. Без певного мiсця проживання i роботи. Арештований 26 квiтня 1942 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Убитий
при спробi втечi з камери попереднього ув'язнення.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУВОРОВ Леонiд Карпович, 1883 р. народження, Чернiгiвська обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м. Лисичанську, вагонник шахти
iм. Войкова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
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СУВОРОВ Михайло Романович, 1922 р. народження, с. Воскресенка Дарницького р-ну Київської обл., українець, освiта н/середня. Проживав у
м. Красний Луч, слюсар шахти № 160. Арештований 29 сiчня 1946 року за звинуваченням у приналежностi до агентури нiмецької контррозвiдки. 23
травня 1946 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУВОРОВ Петро Iванович, 1905 р. народження, с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав в Айдар-Миколаївцi, заступник голови к-пу iм. Молотова.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 вересня
1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
СУВОРОВ Сергiй Федорович, 1897 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. 23 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СУВОРОВА Iрина Михайлiвна, 1923 р. народження, с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського
р-ну, росiянка, освiта н/середня. Проживала в Айдар-Миколаївцi, рахiвник Новоайдарської райспоживспiлки. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 31 жовтня 1941 року засуджена до
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СУГАК Микола Григорович, 1914 р. народження, смт Сухачiвка Днiпропетровського р-ну
Днiпропетровської обл., українець, освiта середня.
Проживав у м. Стахановi, технiк хiмзаводу № 1.
Донецьким обласним судом 13 жовтня 1935 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
СУГАК Спиридон Микитович, 1886 р. народження, с. Полтавка, Херсонська губернiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
робiтник модельного цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1974 роцi.
СУГIН Абрам Iллiч, 1897 р. народження, смт
Яновичi Вітебського р-ну Вiтебської обл., Бiлорусь,
єврей, освіта початкова. Проживав у м. Брянка, експедитор Серговського харчоторгу. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 21 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУДАРКIН Данило Олексiйович, 1904 р.
народження, х. Iлюхiн, Каменський р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi Довжанський Свердловської
мiськради, коваль Довжанського хлiбозаводу. Арештований 19 грудня 1932 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 13 лютого 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СУДАРКIН Iван Олексiйович, 1891 р. народження, х. Iлюхiн, Каменський р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi Довжанський Свердловської
мiськради, кучер тресту "Свердловвугiлля". Луганським обласним судом 22 жовтня 1938 року засу-

джений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1964 роцi.
СУДАРКIН Якiв Харлампiйович, 1898 р.
народження, х. Калитвенський, Каменський р-н
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта середня. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, завуч гiрничого робітфаку. Арештований 15 грудня 1932 року за звинуваченням у
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї.
19 грудня 1932 року справу припинено за недостатнiстю даних для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУДАЧЕНКО Гарасим Тимофiйович, 1880
р. народження, с. Романки Катеринославської губернiї, українець, освiта середня. Проживав у с-щi
Довжанський Свердловської мiськради, викладач
мiськпромучилища. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 16 жовтня 1937 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.
СУДЕЙЧЕНКО Назар Йосипович, 1882 р.
народження, с. Верхня Дуванка Сватівського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Верхнiй
Дуванцi, селянин-одноосiбник. Старобiльським
окружним судом 30 березня 1934 року засуджений
до 7 р. позбавлення волi. 19 квiтня 1934 року Верховним судом УРСР мiру покарання знижено до 3
р. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СУДЕЙЧЕНКО Тихiн Антонович, 1898 р.
народження, с. Верхня Дуванка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Верхнiй
Дуванцi, заступник голови сiльради. Старобiльським окружним судом 30 березня 1934 року засуджений до розстрiлу. 19 квiтня 1934 року. Верховним судом УРСР розстрiл замiнено 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СУДИЛОВСЬКИЙ Iван Леонтiйович, 1898
р. народження, Гомельська обл., Бiлорусь, бiлорус,
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, крiпильник шахти № 12. Арештований 17 червня 1942
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї i
пораженських настроях. У зв'язку з воєнним станом
етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений.
25 червня 1948 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУЙ Василь Васильович, 1893 р. народження, Китай, китаєць, освiта початкова. Проживав у
смт Щотове Антрацитiвської мiськради, збирач вторинної сировини. Арештований 21 лютого 1938 року за звинуваченням у шпигунськiй дiяльностi. 13
квiтня 1938 року справу припинено за недоведенiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУЙСЬКИЙ Максим Романович, 1904 р.
народження, Ветринський р-н Вiтебської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, референт вiддiлу наргоспоблiку окрвиконкому. Донецьким обласним судом 26 листопада
1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
СУКАЛЕНОВ Семен Iванович, 1888 р. народження, с. Червона Поляна Антрацитівського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Червонiй Полянi, колгоспник к-пу "Червоний партизан". Вiйськовим трибуналом 3 армiї 4 квiтня 1943
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
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СУКАЧ Андрiй Якович, 1921 р. народження,
с. Городище Петрiвського р-ну Київської обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, врубмашинiст шахти № 16. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 18 квiтня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
СУКАЧ Сергiй Матвiйович, 1899 р. народження, с. Рубiжне Вовчанського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта вища. Проживав у м. Лисичанську, вчитель середньої школи № 5. Донецьким
обласним судом 4 сiчня 1939 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СУКАЧОВ Василь Архипович, 1917 р. народження, смт Мiлове, українець, освiта середня.
Вiйськовослужбовець, рядовий 1158 гарматно-артилерiйського полку. Вiйськовим трибуналом Сталiнградського гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 23
серпня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СУКАЧОВ Павло Артемович, 1871 р. народження, с. Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну,
українець. Проживав у Демино-Олександрiвцi, не
працював. Постановою Особливої наради при
НКВС СРСР вiд 13 листопада 1943 року висланий
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУКАЧОВ Семен Єгорович, 1903 р. народження, кол.х. Левенцiв, кол. Лозно-Олександровський р-н, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1035 стрiлецького полку.
Вiйськовим трибуналом 280 стрiлецької дивiзiї 15
червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУКОВА Вiра Iванiвна, 1907 р. народження,
с. Дубровиця Климовицького р-ну Могильовської
обл., Бiлорусь, росiянка, освiта н/середня. Проживала в м. Луганську, не працювала. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 31 липня 1943
року вислана за межi України. Реабiлiтована у 1991
роцi.
СУКОВАТИЙ Василь Григорович, 1915 р.
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня.
Проживав у Луганську, старший оперуповноважений облуправлiння мiлiцiї. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 17 лютого 1945 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СУКОВАТИЙ Харитон Степанович, 1907 р.
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Проживав у Лисичанську, майстер з-ду
"Склобуд". Спецколегiєю Донецького обласного
суду 25 жовтня 1938 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СУКОВСЬКИЙ Володимир Iванович (ЗУКОВСЬКИЙ Вольдемар Iванович), 1914 р. народження, м. Олександрiвськ Артемівської райради м.
Луганська, нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Переможне Лутугинського р-ну, ремонтний робiтник 13 дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
СУКОННИЙ Олександр Романович, 1899
р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi,
без певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 2 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.

Страчений 4 лютого 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СУКОННИЙ Пилип Стефанович, 1889 р.
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав: Попаснянський
р-н, крiпильник шахти № 5 пiдприємства "Укрбудматерiали". Особливою нарадою при НКВС СРСР 8
квiтня 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУКОННИЙ Роман Павлович, 1867 р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Мiлуватцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР від 15 лютого 1930 року визнаний антирадянським елементом i висланий на 3
р. за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУКОННИЙ Сергiй Олексiйович, 1912 р.
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав на х. Єлань, Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, вантажник 122 км залiзницi. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 13 квiтня
1933 року висланий до Сибiру. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СУЛАЦЬКИЙ Федiр Петрович, 1904 р. народження, ст-ця Котельниково Котельниковського
р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi,
вантажник шахти "Центральна Бокiвська". Арештований 26 грудня 1933 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної повстанської органiзацiї. 11 сiчня 1934 року справу припинено за
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1934
роцi.
СУЛИМА Григорiй Олександрович, 1900 р.
народження, с. Кулябкине Новомосковського р-ну
Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Iзварине Краснодонської
мiськради, старший колiйний майстер 19-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Арештований
23 березня 1943 року за звинуваченням у наданнi
допомоги нiмецьким загарбникам пiд час окупацiї.
18 грудня 1943 року справу припинено за смертю
звинувачуваного. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУЛИМА Євдокiя Григорівна, 1918 р. народження, смт Кулябкине, Днiпропетровська обл.,
українка, освiта н/середня. Проживала в смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну, не працювала.
Арештована 11 березня 1943 року за звинуваченням
у зрадництвi i пособництвi нiмецьким окупантам.
31 серпня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
СУЛИМА Iван Давидович, 1912 р. народження, с. Катеринiвка Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 196 артилерiйського зенiтно-стрiлецького
полку. Вiйськовим трибуналом 3 армiї 13 липня
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУЛИМА Марiя Григоровна, 1924 р. народження, с. Кулебiвка, Днiпропетровська обл., українка, освiта н/середня. Проживала у смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну, не працювала. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 жовтня 1943 року
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засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1991 роцi.
СУЛИМА Матвiй Пилипович, 1884 р. народження, с. Iллiнка Орджонiкiдзевського р-ну Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Попасна, пенсiонер. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 грудня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. 10 березня 1940 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СУЛИМКО-МОРОЗЕНКО Марфа Василiвна, 1897 р. народження, с. Дібрівка Чистякiвського
р-ну Донецької обл., українка, освiта початкова.
Проживала в м. Антрацитi, медсестра лiкарнi шахти
№ 8-9. Арештована 22 жовтня 1937 року як член
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у
1995 роцi.
СУЛИМКО Якiв Iванович, 1905 р. народження, с. Пукляки Орининського р-ну Вiнницької
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Антрацитi, зчiплювач електровоза шахти № 3-4.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 1 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 16
жовтня 1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУЛТАНОВ Магомет Iрза, 1901 р. народження, Iран, iранець, неписьменний. Проживав у
м. Луганську, майстер-кондитер "Доннархарчу".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1966 роцi.
СУЛЬЖЕНКО Павло Кузьмич, 1912 р. народження, м. Стаханов, українець, освiта середня.
Проживав у м. Луганську, начальник вiддiлу кадрiв
i спецчастини обласного управлiння трудових резервiв. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19
сiчня 1944 року мiрою покарання визнано строк попереднього ув'язнення. Був арештований 11 квітня
1943 року за звинуваченням в антирадянській агітації і пособництві німецьким окупантам. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СУМАРОКОВ Савелiй Тимофiйович, 1888
р. народження, с. Донцiвка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Донцiвцi,
колгоспник к-пу "2-а п'ятирiчка". Луганським обласним судом 22 липня 1941 року засуджений до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СУМЕЦЬ Трохим Захарович, 1879 р. народження, Антрацитiвський р-н, українець, освiта початкова. Проживав у с. Дякове Антрацитiвського рну. Колегiєю Донецької ГубЧК 17 серпня 1920 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СУМЦОВ Тимофiй Степанович, 1906 р. народження, с. Самотоївка Краснопiльського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, робiтник Секменiвського крейдяного кар'єру. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засу.джений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.
СУН Лiнчжи, 1910 р. народження, Китай, китаєць, неписьменний. Проживав у м. Антрацитi,
збирач утильсировини райспоживспiлки. Арештований 13 лютого 1938 року за звинуваченням у
шпигунствi. 31 сiчня 1939 року справу припинено

за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi
СУНДГРЕН Микола Сергiйович, 1895 р.
народження, м. Днiпропетровськ, фiн, освiта вища.
Проживав у смт Нижнє Первомайської мiськради,
завiдуючий хiмiко-бактерiологiчною лабораторiєю
Алмазно-Мар'ївського водогону. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 1 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 2 грудня 1937
року. Реабiлiтований у 1957 роцi.
СУНДУКОВА Надiя Григорівна, 1922 р. народження, м. Лисичанськ, українка, освiта початкова. Проживала в Лисичанську, без певних занять.
Вiйськовим трибуналом 37 армiї 25 лютого 1942
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
СУПЕРЕКО Василь Денисович, 1910 р. народження, с. Жерновець Землянського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у смт Бiловодськ, учень середньої школи. Надзвичайною сесiєю Верховного суду УРСР 15 жовтня 1928 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СУПОНIН Нил Васильович, 1917 р. народження, м. Луганськ, росiянин, освiта середня. Проживав у Луганську, технiк-топограф облпроекту. 20
червня 1952 року Луганським обласним судом направлений на примусове лiкування. 3 вересня 1953
року звiльнений вiд лiкування. Реабiлiтований у
1953 роцi.
СУПРУН Андрiй Дмитрович, 1895 р. народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Новочервоному, тесляр к-пу "Нова країна". Донецьким обласним судом
9 серпня 1936 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СУПРУН Андрiй Михайлович, 1883 р. народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Новочервоному, працiвник Нижньодуванської МТС. Особливою нарадою при НКВС СРСР 17 листопада 1943 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1991 роцi.
СУПРУН Андрiй Степанович, 1882 р. народження, м. Олександрiвськ Артемівської райради м.
Луганська, українець, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, приймальник вiддiлу технiчного контролю з-ду iм. Будьонного. "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
СУПРУН Архип Iванович, 1908 р. народження, с. Стародубiвка Володарського р-ну Донецької обл., українець, освiта н/середня. Проживав у
смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, бухгалтер
промартiлi "Стахановець". Вiйськовим трибуналом
24 району авiацiйного базування 13 листопада 1941
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1991 роцi.
СУПРУН Василь Павлович, 1910 р. народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав за місцем народження,
колгоспник к-пу ім. Калініна. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 12 лютого 1944 року засуджений
до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1996 році.
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СУПРУН Володимир Якович, 1885 р. народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новомикiльському, селянин-одноосiбник. Арештований 4
квiтня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 серпня 1932 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Пiдстави не вказано. Реабiлiтований у 1932 роцi.
СУПРУН Данило Iванович, 1891 р. народження, с. Мошни Черкаського р-ну Черкаської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Антрацитi, сторож мiської пральнi. 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.
СУПРУН Михайло Данилович, 1919 р. народження, Черкаський р-н Київської обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м. Антрацитi,
контролер ВТК рудоремонтного з-ду. 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.
СУПРУНОВ Корнiй Васильович, 1899 р.
народження, с. Єгорiвка Антрацитiвського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Вишневе
Антрацитiвського р-ну, голова к-пу iм. ХУП партз'їзду. Арештований 24 липня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 травня 1942
року справу припинено за смертю звинуваченого,
що сталася 13 сiчня 1942 року. Реабiлiтований у
1994 роцi.
СУПРУНОВ Костянтин Пилипович, 1909 р.
народження, с. Стрiльцiвка Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Стрiльцiвцi,
селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 14 березня 1931 року засуджений
до розстрiлу. Страчений 26 березня 1931 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СУПРУНОВ Мусiй Пилипович, 1908 р. народження, с. Стрiльцiвка Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Стрiльцiвцi, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 14 березня 1931 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 26 березня 1931 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СУПРУНОВ Панас Iллiч, 1897 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. 12 березня 1933 року Алчевським мiськвiддiлом ДПУ УРСР справу припинено за малозначнiстю. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СУПРУНОВ Степан Арсентiйович, 1910 р.
народження, м. Олександрiвськ Артемівської райради м. Луганська, українець, освiта вища. Проживав у м. Луганську, начальник планово-виробничого бюро 4-го паровозного вiддiлення з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 3 грудня 1931 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
СУПРУНОВ Федiр Олександрович, 1900 р.
народження, с. Єгорiвка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Єгорiвцi,

селянин-одноосiбник. Арештований 5 квiтня 1943
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11
липня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУПРУНОВА Тетяна Михайлiвна, 1897 р.
народження, с. Мусiївка Мiловського р-ну, українка, неписьменна. Проживала в с. Стрiльцiвка
Мiловського р-ну, селянка-одноосiбниця. Луганським обласним судом 13 лютого 1939 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989
роцi.
СУПТЕЛЯ Iван Леонтiйович, 1911 р. народження, с. Братолюбiвка Лозiвського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Попасна, сигнальник поста № 2 зал.ст. Попасна.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУРВИЛО Адольф Йосипович, 1885 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, машинiст вентилятора шахти
№ 36. Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СУРВИЛО Iполит Йосипович, 1889 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, тесляр шахти № 3-3-бiс. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
СУРВИЛО (СУРВИЛЛО) Стефан Антонович, 1895 р. народження, м. Краматорськ Донецької обл., українець, освiта середня. Проживав у м.
Луганську, бухгалтер з-ду iм. Будьонного. Репресований двічі. Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 12 липня 1929 року висланий на 3 р.
за межi України. Особливою "трiйкою" при Колегії
ОДПУ Західносибірського краю 3 серпня 1933 року
заборонено проживання на 3 р. в 12 населених пунктах СРСР. Реабiлiтований в обох справах у 1992
роцi.
СУРДОВ Григорiй Iванович, 1927 р. народження, с. Малинiвка Новоодеського р-ну Миколаївської обл., українець, освiта початкова. Проживав
у м. Стахановi, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Грузинської РСР 25 червня 1948
року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 1 жовтня 1954 року мiру покарання знижено до 6 рокiв.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
СУРЖА Марк Никифорович, 1887 р. народження, с. Сабiвка Слов'яносербського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Зоринську
Перевальського р-ну, слюсар шахти "Никанор".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУРЖАН Григорiй Якович, 1908 р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, електрик хiмкомбiнату. Вiйськовим трибуналом 28 району авiацiйного базування 26 лютого 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1967 роцi.
СУРЖАН Iван Пилипович, 1893 р. народження, с. Кам'янка Старобiльського р-ну, украї-
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нець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник "Пiвнiчдресу". Постановою Особливої
наради при Колегiї ДПУ УРСР від 26 березня 1933
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СУРЖАН Никанор Сергiйович, 1885 р. народження, с. Нижньопокровка Старобiльського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник житловiддiлу шахти iм. Крупської. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУРЖАН Олексiй Петрович, 1894 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова.
Проживав у Кремiнній, вантажник шахти "Кремiнна". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1962 роцi.
СУРЖАН Полiкарп Тимофiйович, 1876 р.
народження, с. Кам'янка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi,
колгоспник к-пу "Комсомолець". 3 червня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС вiйськової
частини 1080 засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СУРЖАНСЬКИЙ Андрiй Сильвестрович,
1880 р. народження, с. Кудряшiвка Кремiнського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Кудряшiвцi, пенсiонер. Арештований 2 лютого 1938 року. 15 липня 1938 року помер у ході слiдства. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СУРЖЕНКО Катерина Степанiвна, 1916 р.
народження, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя,
росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, не працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 3-4 травня 1943 року засуджена до розстрiлу. 9 червня 1943 року Вiйськовою
колегiєю Верховного суду СРСР розстрiл замiнено
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1958 роцi.
СУРЖЕНКО Олександр Йосипович, 1901 р.
народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської
мiськради, українець, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Антрацитi, гiрничий майстер шахти № 12. Арештований 20 квiтня
1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 29 липня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.
СУРЖЕНКО Петро Iванович, 1891 р. народження, м. Шахти Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Брянка, помiчник головного механiка шахти № 12.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 31 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
СУРЖЕНКО Петро Панасович, 1904 р. народження, с. Придорожне Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Придорожному, голова к-пу iм. Чапаєва. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 22 липня 1943
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СУРЖЕНКО Федiр Єрофiйович, 1900 р. народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав у
Бокове-Платовому, стрiлочник залiзничного цеху

тресту
"Боковоантрацит".
Лiнiйним
судом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 19 серпня 1938 року
засуджений до 20 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
СУРКОВ Макар Петрович, 1907 р. народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Новоборове,
колгоспник к-пу "Шлях Ленiна". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СУРКОВ Микола Олексiйович, 1916 р. народження, м. Луганськ, росiянин, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 34 танкової бригади
18 стрiлецької дивiзiї. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 4 жовтня 1940 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
СУРКОВ Михайло Петрович, 1915 р. народження, с. Новоспаське Василькiвського р-ну
Днiпропетровської обл., українець, освiта н/вища.
Проживав у м. Луганську, студент сiльськогосподарського iнституту. Спецколегiєю Донецького обласного суду 29 червня 1937 року засуджений до 3
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СУРКОВ Петро Гаврилович, 1874 р. народження, с. Свiтле Старобiльського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у с. Новоборове Старобiльського р-ну, селянин-одноосiбник. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 16 березня 1930
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУРКОВ Петро Юхимович, 1904 р. народження, с. Московське Каширського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Антрацитi, не працював.
Луганським обласним судом 14 сiчня 1950 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
СУРКОВ Степан Семенович, 1911 р. народження, с. Свiтле Старобiльського р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, машинiст компресорної установки зал.ст. Пiдземгаз.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi
тилу 12 армiї 22 сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СУРКОВ Якiв Пилипович, 1872 р. народження, с. Городище Совєтського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Штерiвка Краснолуцької
мiськради, вантажник. Донецьким обласним судом
9 травня 1936 року засуджений до 6 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУРМА Олександр Гаврилович, 1903 р. народження, Польща, литовець, освiта початкова.
Проживав у с. Рогове Новопсковського р-ну, без
певного мiсця роботи. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУРНIН Андрiй Семенович, 1912 р. народження, с. Станове Орловського повiту Орловської
губернiї, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Стахановi, начальник райгiртехiнспекцiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 17 жовтня 1944 року засуджений
до 15 р. позбавлення волi. 21 травня 1955 року
Вiйськовим трибуналом Київського вiйськового
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округу мiру покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СУРНIН Григорiй Дмитрович, 1902 р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта
н/середня. На час арешту член ВКП(б). Проживав
у Слов'яносербську, завiдуючий загальним вiддiлом
Слов’яносербського райвиконкому. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 4 квiтня
1947 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1961 роцi.
СУРНIНА Лiдiя Петрiвна, 1918 р. народження, м. Луганськ, українка, освiта н/вища. Проживала в Луганську, студентка Воронезького медiнституту. Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 жовтня 1937 року засуджена до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтована у 1989 роцi.
СУРОВЦЕВ Мусiй Якович, 1898 р. народження, с. Козарик Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник
складу зал.ст. Луганськ. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 11 березня 1939 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
СУСIДКА Iван Терентiйович, 1904 р. народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Сватове, не
працював. Арештований 14 липня 1938 року за звинуваченням у причетностi до антирадянської органiзацiї. 29 листопада 1938 року справу припинено за
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУСЛОВ Євмен Степанович, 1889 р. народження, с. Суслiвка Рiпкинського р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.
Калмикiвка Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу
iм. Будьонного. 17 червня 1942 року Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СУСЛОВ Iван Юхимович, 1888 р. народження, с. Суслово, Кiровська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м. Луганську, лiкар-стоматолог залiзничної полiклiнiки.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1962 роцi.
СУСОЄВ Микита Сергiйович, 1913 р. народження, с. Мусiївка Мiловського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Мусiївцi, коваль к-пу
"3-я п'ятирiчка". Арештований 12 лютого 1943 року
за звинуваченням у службi в полiцiї пiд час окупацiї. 12 серпня 1943 року справу припинено за вiдсутнiстю доказiв у злочиннiй дiяльностi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУТИК Данило Порфирович, 1908 р. народження, с. Хмарiвка Дзержинського р-ну Харківської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Старобiльську, завгосп радгоспу iм. Шевченка.
Арештований 29 жовтня 1933 року за звинуваченням у шпигунствi. 2 березня 1934 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1934 роцi.
СУТУЛОВ Iван Маркіянович, 1916 р. народження, х. Коротовський, Серафимовицький р-н
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч,

робiтник шахти № 2. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
СУТУЛОВ Iполит Iванович, 1880 р. народження, х. Коротовський, Серафимовицький р-н
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Хрустальне
Краснолуцької мiськради, сторож лiсного складу
шахти № 5-7 "Карл". Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 30 квiтня 1933 року засуджений до
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУТУЛОВ Маркiян Iванович, 1888 р. народження, х. Коротовський, Серафимовицький р-н
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Хрустальне,
робiтник Краснолуцької геологорозвiдувальної партiї. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 20
квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУТУЛОВ Михайло Маркiянович, 1907 р.
народження, х. Коротовський, Серафимовицький рн Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Хрустальне
Краснолуцької мiськради, робiтник дослiдної станцiї шахти № 2. Репресований двiчi. Постановою
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 20
квiтня 1933 року висланий на 3 р. за межi України.
9 травня 1938 року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1994 i 1962 роках.
СУФЛЯ Сергiй Павлович, 1903 р. народження, Харкiвська обл., українець, освiта середня.
Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради,
десятник щебеневого кар'єру зал.ст. Алмазна. Арештований 13 сiчня 1938 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 11 травня 1938 року справу
припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУХАН Йосип Михайлович, 1898 р. народження, Чистякiвський р-н Донецької обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у смт Грушове Краснолуцької мiськради, крiпильник шахти № 152 тресту
"Донбасантрацит". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 21 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУХАН Матвiй Якович, 1902 р. народження, с. Урицьке Люксембурзького р-ну Донецької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, прибиральник породи шахти № 21.
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового
округу 12 червня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СУХАНОВ Олексiй Олександрович, 1900 р.
народження, м. Усть-Сисольськ Комi АРСР, Росiйська Федерацiя, зирянин, освiта вища. Проживав у
м. Петровське Краснолуцької мiськради, начальник
цеху з-ду № 59. Вiйськовою колегiєю Верховного
суду СРСР 2 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 3 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 1956 роцi.
СУХАНОВ Федiр Олексiйович, 1892 р. народження, х. Павлiвка, Козельщинський р-н Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав
у м. Краснодонi, кучер тресту "Краснодонвугiлля".
Репресований двічі. Арештований 9 жовтня 1939
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року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.
Рiшення у справi немає. Луганським обласним судом 20 травня 1940 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабiлiтований відповідно у 1994 і 1995
роках.
СУХАНОВА Марiя Дмитрiвна, 1927 р. народження, с. Єлизаветовка, Орловська обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта середня. Проживала в м. Луганську, студентка медтехнiкуму.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 10-11 липня 1945 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СУХАР Омелян Самiйлович, 1912 р. народження, с. Остапiвка Комишнянського р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Ровеньки, вантажник шахти № 7. Арештований
17 грудня 1941 року за звинуваченням у зрадництвi.
13 сiчня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУХАРЕВ Iлля Митрофанович, 1897 р. народження, с. Старий Айдар Станично-Луганського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Сабiвка Слов'яносербського р-ну, колгоспник к-пу
"Перемога працi". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 29 листопада 1937 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СУХАРЕВСЬКА Ганна Лагутiвна, 1893 р.
народження, с. Верхньогарасимiвка Краснодонського р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в
с. Золотарiвка Станично-Луганського р-ну, колгоспниця к-пу "Гiрник". Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 27 червня 1942 року
засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СУХАРЕВСЬКА Марiя Федорiвна, 1914 р.
народження, с. Плотина Станично-Луганського рну, росiянка, освiта початкова. Проживала в смт
Станично-Луганське, офiцiантка їдальнi залiзничного відділу робітничого постачання. Вiйськовим
трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 19 лютого 1944 року засуджена до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтована у 1993 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Андрiй Єгорович, 1900
р. народження, смт Станично-Луганське, українець,
освiта початкова. Проживав у Станично-Луганському, робiтник колiї зал.ст. Луганськ. Лiнiйним судом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 9 грудня 1936 року
засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Андрiй Якович, 1906 р.
народження, с. Середньотепле Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, стругальник з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Андрiян Михайлович,
1879 р. народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, бухгалтер вiддiлення паровозного господарства. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Афанасiй Омелянович,
1891 р. народження, с. Плотина Станично-Лугансь-

кого р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
с. Валуйське Станично-Луганського р-ну, робiтник
промартiлi iнвалiдiв iм. XV з'їзду КП(б)У. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 17
червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Василь Петрович, 1881
р. народження, с. Тепле Станично-Луганського рну, 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.
СУХАРЕВСЬКИЙ Гаврило Iванович, 1898
р. народження, с. Нижня Гарасимiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
Нижнiй Гарасимiвцi, тесляр радгоспу "Iндустрiя".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Григорiй Якович, 1904
р. народження, с. Середньотепле Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав
у м. Луганську, вантажник тонкосуконної фабрики.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Дмитро Iванович, 1896
р. народження, с. Чугинка Станично-Луганського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Чугинцi, бджоляр к-пу "Промiнь". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Дмитро Степанович,
1899 р. народження, с. Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду № 60.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Iван Георгiйович, 1905
р. народження, с. Верхньогарасимiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 65 запасного стрілецького
полку. Вiйськовим трибуналом 45 запасної стрiлецької бригади 17-18 лютого 1943 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1996
роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ (СУХАРЕСЬКОВ) Iван
Iванович, 1862 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 1992 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Iван Кирейович, 1881 р.
народження, с. Середньотепле Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, без певного мiсця роботи. Репресований двiчi. Арештований 6 листопада 1935 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 березня 1936 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 11 серпня 1937 року за-

387

Назвемо всіх поіменно
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1994 i 1989 роках.
СУХАРЕВСЬКИЙ Iван Олексiйович, 1888
р. народження, Луганська обл., росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Станично-Луганське, писар кримiнального столу комiсарiату мiлiцiї.
"Трiйкою" Особливого вiддiлу 16 армiї 7 сiчня 1921
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1992 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Iван Якович, 1896 р. народження, с. Середньотепле Станично-Луганського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Середньотеплому, тракторист к-пу "Рання зоря".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1963 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Iларiон Андрiйович,
1891 р. народження, с. Верхнiй Мiнченок Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова.
Проживав у Верхньому Мiнченку, пасiчник к-пу
"Землероб". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
13 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Йосип Олександрович
він же ВАЛУЙСЬКИЙ Василь Iванович, 1880 р.
народження, с. Крепi Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Крепях, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Арештований 19 вересня 1930 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 28
лютого 1931 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1931 i 1989 роках.
СУХАРЕВСЬКИЙ Кiндрат Iванович, 1864
р. народження, с. Верхньогарасимiвка Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
у Верхньогарасимiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 9 березня 1930 року за звинуваченням в
контрреволюцiйнiй дiяльностi. 28 березня 1930 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930
роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Микола Якович, 1891 р.
народження, с. Чугинка Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Чугинцi, селянин-одноосiбник. Арештований 17
квiтня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 травня 1932 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення
до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ (СУХАРЕСЬКОВ) Мирон Антонович, 1896 р. народження, с. Чугинка
Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Чугинцi, селянин-одноосiбник.
Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ
УРСР від 19 березня 1930 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ (СУХАРЕСЬКОВ) Олександр Iванович, 1886 р. народження, с. Чугинка
Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Чугинцi, селянин-одноосiбник.
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ
УРСР від 19 березня 1930 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1992 роцi.

СУХАРЕВСЬКИЙ Олександр Семенович,
1891 р. народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав
у Валуйському, монтажник залiзничної частини №
4. Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
9 грудня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Олексiй Петрович, 1898
р. народження, с. Валуйське Станично-Луганського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, коваль прокатного цеху з-ду iм. Жовтневої
революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Павло Iванович, 1884 р.
народження, с-ще Хрящiвка Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, столяр вiддiлу капiтального будiвництва з-ду iм.
Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Павло Матвiйович, 1913
р. народження, с. Чугинка Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Чугинцi, колгоспник к-пу iм. 1 Травня. Арештований
15 сiчня 1934 року за звинуваченням у приналежностi до антирадянської органiзацiї i шпигунствi. 27
лютого 1934 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ (СУХАРЕВСЬКОВ) Павло Олександрович, 1885 р. народження, с. Макарове Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта
початкова. Проживав у Макаровому, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 5 лютого 1930 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Пантелiй Архипович,
1895 р. народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
с. Верхньогарасимiвка Краснодонського р-ну, робiтник к-пу iм. Калiнiна. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 17 грудня 1943 року
засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Пантелiй Васильович,
1909 р. народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
кол.с. Петро-Миколаївка Лутугинського р-ну, каменяр кам'яного кар'єру. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 27 лютого 1933 року засуджений
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ
(СУХАРЕВСЬКОВ)
Пантелiй Гордiйович, 1869 р. народження, с. Плотина Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта
початкова. Проживав у Плотинi, 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.
СУХАРЕВСЬКИЙ Пантелiй Iванович, 1882
р. народження, с. Чугинка Станично-Луганського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Чугинцi, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою
при Колегії ДПУ УРСР 17 грудня 1932 року засу-
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джений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Петро Васильович, 1897
р. народження, с. Валуйське Станично-Луганського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Валуйському, селянин-одноосiбник. Репресований
двiчi. Арештований 10 грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 лютого 1933
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i
1989 роках.
СУХАРЕВСЬКИЙ Петро Олексiйович,
1895 р. народження, с. Нижнiй Мiнченок СтаничноЛуганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi зал.ст. Кiндрашiвська, Станично-Луганський р-н, робiтник бази 5 буддiльницi залiзницi
Москва-Донбас. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Порфирiй Павлович,
1898 р. народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, спiвробiтник парку культури і вiдпочинку ім. Горького. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 1 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Пуд Олексiйович, 1911
р. народження, с. Чугинка Станично-Луганського рну, росіянин, освiта початкова. Проживав у Чугинцi, колгоспник к-пу "1 Травня". Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого 1934
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Роман Юхимович, 1864
р. народження, с. Валуйське Станично-Луганського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Валуйському, не працював. Колегiєю ДонгубЧК 26
лютого 1920 року засуджений до позбавлення волi
до закiнчення громадянської вiйни. Реабiлiтований
у 1991 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Семен Микитович, 1887
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 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Терентiй Iванович, 1885
р. народження, с. Нижнiй Мiнченок Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, тесляр парку культури i вiдпочинку iм. Горького. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Федiр Iванович, 1876 р.
народження, с-ще Вiльхове Станично-Луганського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Кiровську, тесляр рудоуправлiння. Арештований 22
квiтня 1935 року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй дiяльностi. 7 серпня 1935 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Федiр Олексiйович, 1901
р. народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-

ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 196 армiйського запасного стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 3 армiї 2 серпня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1997 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Юхим Олександрович,
1874 р. народження, с. Макарове Станично-Луганського р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у
Макаровому, не працював. Арештований 19 червня
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 липня 1942 року у зв'язку з воєнним станом
етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Юхим Якович, 1902 р.
народження, с. Середньотепле Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м.
Луганську,
вантажник
мiськхарчоторгу.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1959 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Якiв Трохимович, 1908
р. народження, с. Плотина Станично-Луганського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, стругальник з-ду iм. Жовтневої революцiї.
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 3 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.
СУХАРЕВСЬКИЙ Якiв Феоктистович,
1897 р. народження, с. Верхня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Верхнiй Вiльховiй, не працював.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 вересня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУХАРСЬКИЙ Йосип Карлович, 1895 р.
народження, с. Iванкiвцi Сатанiвського р-ну Вiнницької 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. Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СУХАРСЬКИЙ Казимир Йосипович, 1890
р. народження, с. Iванкiвцi Проскурiвського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Шульгинка Старобiльського р-ну, колгоспник
к-пу "Бiльшовик". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 12 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУХАРСЬКИЙ Каспер Павлович, 1877 р.
народження, Вiнницька обл., поляк, неписьменний.
Проживав у с. Шульгинка Старобiльського р-ну,
колгоспник к-пу "Бiльшовик". Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 3 грудня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
СУХАРСЬКИЙ Франц Григорович, 1911 р.
народження, с. Iванкiвцi Сатанiвського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Шульгинка Старобiльського р-ну, коваль к-пу
"Бiльшовик". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у
1968 роцi.
СУХАРСЬКИЙ Франц Iванович, 1893 р. народження, с. Iванкiвцi Сатанiвського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Ло-
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зовiвка, бджоляр к-пу "Нове життя". Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
СУХАЧОВ Гаврило Iванович, 1904 р. народження, х. Тимський, Шахтинський р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Щотове Антрацитiвської
мiськради, вантажник шахти № 30. Донецьким обласним судом 23 сiчня 1935 року засуджений до 4
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СУХАЧОВ Михайло Дмитрович, 1883 р. народження, с. Каменка Болховського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, тесляр контори
"Доннархарч". Репресований двічі. Арештований 5
вересня 1933 року за звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації. 8 лютого
1934 року справу припинено за недоведеністю звинувачення. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
14 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований
відповідно у 1994 і 1962 роках.
СУХАЧОВА Пелагiя Дмитрiвна, 1909 р. народження, м. Брянка, росiянка, освiта початкова.
Проживала в м. Стахановi, не працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12
армiї 18 березня 1942 року засуджена до розстрiлу.
Реабiлiтована у 1990 роцi.
СУХЕНКО Микола Григорович, 1915 р. народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 11 сiчня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
СУХЕНКО Олексiй Климович, 1922 р. народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник з-ду iм. Ворошилова. Арештований
26 жовтня 1943 року за звинуваченням у службi в
нiмецькiй полiцiї пiд час окупацiї. 18 березня 1944
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1944 роцi.
СУХИЙ Iван Андрiйович, 1917 р. народження, с. Цвiтне Знам'янського р-ну Кіровоградської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Артемiвську Перевальського р-ну, машинiст електровоза шахти № 10. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
СУХИЙ Якiв Федосiйович, 1891 р. народження, с. Червона Кам'янка Олександрiйського рну Кіровоградської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, механiк городнього господарства "Хiмбуду". Арештований 20 вересня
1933 року за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйного угруповання. 16 березня 1934
року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1934
роцi.
СУХИНIН Петро Матвiйович, 1885 р. народження, с. Бараново Горшеченського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, кучер у лiкарнi.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня

1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУХИНСЬКИЙ Василь Григорович, 1900
р. народження, м. Шостка Сумської обл., українець,
освiта середня. Проживав у м. Красний Луч, iнженер-дослiдник з-ду iм. Петровського. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 18 березня 1931 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУХIНО-ХОМЕНКО Володимир Iонович,
1903 р. народження, с-ще Каховка Херсонського рну Одеської обл., українець, освiта вища. На час
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Старобiльську,
голова окружної коопспiлки. Арештований 14 лютого 1935 року за звинуваченням у приналежностi
до контрреволюцiйної органiзацiї. 25 сiчня 1936 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
СУХIН Iван Захарович, 1888 р. народження,
с. Затишне Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Затишному, голова колгоспу
"Шлях до соцiалiзму". Арештований 5 березня 1943
року за звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькою владою пiд час окупацiї. 14 травня 1943 року
справу припинено за смертю звинувачуваного, що
сталася 9 травня 1943 року. Реабiлiтований у 1994
роцi.
СУХIН Iван Федорович, 1910 р. народження, с. Деменкове Новоайдарського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Деменковому, ремонтний робiтник зал.ст. Старобiльськ. Арештований
19 лютого 1945 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 17-18 серпня 1945 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1945
роцi.
СУХIН Iлля Оксентiйович, 1918 р. народження, м. Рубiжне, росiянин, освiта середня.
Вiйськовослужбовець, командир мiнометної батареї 542 стрiлецького полку. Постановою слiдгрупи
НКВС Комi АРСР, Росiйська Федерацiя, вiд 20 листопада 1946 року направлений на спецпоселення до
Печорського вугільного басейну. Реабiлiтований у
1999 роцi.
СУХIН Кирило Степанович, 1889 (1899) р.
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Варварiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Особливою нарадою при ДПУ УРСР 11 лютого 1932 року
засуджений до 3 р. позбавлення волi. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 25 серпня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.
СУХIН Пантелiй Захарович, 1897 р. народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 855 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 60 стрiлецької дивiзiї 19 сiчня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
СУХIН Степан Остапович, 1893 р. народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Круглому, колгоспник к-пу iм. Тельмана. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 24 липня 1943 року як
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член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi
Батькiвщини висланий за межi України. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СУХIН Тарас Iванович, 1894 р. народження,
с. Безгинове Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Деменкове Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу "17 рiчниця Жовтня".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1965 роцi.
СУХIНА Уляна Титiвна, 1895 р. народження, с. Кругле Сватівського р-ну, українка, освіта початкова. Проживала в с. Кругле Сватiвського р-ну,
колгоспниця к-пу iм. Тельмана. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 24 липня 1943
року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням
у зрадi Батькiвщини вислана за межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
СУХОВ Архип Спиридонович, 1882 р. народження, с. Котовський Серафимовицького р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, сторож
служби охорони "Донхарчоторгу". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУХОВ Iван Петрович, 1902 р. народження,
смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, українець, освiта середня. Проживав у м. Красний Луч,
завiдуючий бойнею. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 15 червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
СУХОВ Михайло Іванович, 1897 р. народження, м. Стаханов, українець, освіта вища. Проживав у м. Кіровську, заступник управляючого тресту "Кіроввугілля". Військовою колегією Верховного суду СРСР 5 вересня 1938 року засуджений до
15 р. позбавлення волі. 26 лютого 1944 року
УНКВС по будівництву на Далекій Пвіночі справу
припинено за недоведеністю, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
СУХОВ Олександр Корнiйович, 1890 р. народження, х. Подстепний, Верхньокурмоярський рн Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, робiтник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 16
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 1 листопада 1937 року. Реабiлiтований у
1960 роцi.
СУХОВ Олексiй Панасович, 1906 р. народження, м. Слов'янськ Донецької обл., українець,
освiта вища. Проживав у м. Красний Луч, начальник вiддiлу Петровського з-ду № 59. Вiйськовою
колегiєю Верховного суду СРСР 29 травня 1940 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
СУХОВ Петро Федорович, 1883 р. народження, смт Хрустальне Краснолуцької мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Хрустальному, не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУХОВЕРКО Федiр Григорович, 1913 р.
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 54 прикордонного загону прикордонних вiйськ НКВС СРСР

Схiдносибiрського краю. Вiйськовим трибуналом
прикордонної i внутрiшньої охорони Схiдносибiрської обл. 7 серпня 1937 року засуджений до 7 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
СУХОВЕРКОВ Микола Iванович, 1911 р.
народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. Проживав у Луганську, шофер фабрики iм.
Ворошилова. Арештований 16 листопада 1944 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 травня 1945 року виправданий Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл., з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1945 роцi.
СУХОВЕРКОВ Олексiй Петрович, 1902 р.
народження, м. Таганрог Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м.
Алчевську, заступник директора коксохiмзаводу.
Арештований 15 березня 1933 року за звинуваченням у шкiдництвi на заводi. 11 травня 1933 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУХОВЕРХОВ Володимир Якович, 1919 р.
народження, м. Люботин Харківського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта вища. Проживав у м.
Рубiжне, шкiльний учитель. Вiйськовим трибуналом 28 району авiацiйного базування 19 квiтня 1942
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1991 роцi.
СУХОВЕРХОВ Iван Абрамович, 1877 р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Мiусинську, сторож Штердресу. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 8 липня 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1995 роцi.
СУХОВЄЄВ Олександр Петрович, 1926 р.
народження, смт Донецький Кiровської мiськради,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 196 стрiлецького полку. Арештований 9
жовтня 1943 року за звинуваченням у службi в
нiмецько-фашистської армiї i у приналежностi до
агентури нiмецької жандармерiї. 18 сiчня 1944 року
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУХОДОЛЬСЬКИЙ Едуард Iванович, 1909
р. народження, с. Зiнькiв Вiньковецького р-ну Кам'янець-Подiльської обл., поляк, освiта початкова.
Проживав у м. Стахановi, коногон шахти "Паркомуна". Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУХОДОЛЬСЬКИЙ Роман Йосипович,
1910 р. народження, Вiнницька обл., поляк, освiта
початкова. Проживав у м. Стахановi, вибiйник шахти iм. Сталiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1963 роцi.
СУХОIВАНЕНКО Костянтин Семенович,
1891 р. народження, с. Верхня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у Верхній Вiльховій, селянин-одноосiбник.
Арештований 5 квiтня 1932 року за звинуваченням
в антирадянськiй дiяльностi. 15 серпня 1932 року
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для
притягнення до суду. Реабiлiтований у 1932 роцi.
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СУХОМЛИН Гаврило Полiкарпович, 1893
р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Мiлове, конюх к-пу iм. Куйбишева. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 22 вересня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990
роцi.
СУХОМЛИНОВ Андрiй Тарасович, 1892 р.
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського
р-ну, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Попасна, вчитель залiзничної школи зал.ст. Попасна.
Арештований 25 сiчня 1930 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 3 квiтня 1930 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1930 роцi.
СУХОМЛИНОВ Вiктор Якович, 1916 р. народження, м. Алчевськ, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, електрослюсар шахти № 1-2 iм. Балицького. Арештований 11 листопада 1936 року за звинуваченням у приналежностi
до контрреволюцiйної органiзацiї. 1 квiтня 1937 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1937
роцi.
СУХОМЛИНОВ (СУХОМЛИН) Прокiп
Iванович, 1879 (1880) р. народження, м. Красний
Луч, українець, неписьменний. Проживав у Красному Лучi, кучер шахти № 16-бiс. Репресований двічі.
Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР 20
квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi умовно. Арештований 23 жовтня 1941 року за
звинуваченням в антирадянській агітації. У зв’язку
з воєнним станом етапований углиб країни. 31 березня 1948 року справу припинено за недостатністю матеріалів для притягнення до суду. Реабiлiтований відповідно у 1989 і 1994 роках.
СУХОНОГОВ Євген Капiтонович, 1909 р.
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта початкова. Проживав у Луганську, робiтник з-ду iм. Пархоменка. Арештований 25 травня 1942 року за звинуваченням у шпигунствi. У зв'язку з воєнним станом
етапований углиб країни. 13 липня 1942 року переданий до лав Червоної Армiї. 4 березня 1948 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУХОНОСОВ Дмитро Iванович, 1910 р. народження, м. Луганськ, росiянин, освiта початкова.
Проживав у Луганську, технiк-кошторисник облпроекту. Луганським обласним судом 1 червня 1949
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУХОНОСОВА Лiдiя Iванiвна, 1926 р. народження, м. Луганськ, українка, освiта початкова.
Проживала в Луганську, натурниця художнього
технiкуму. Луганським обласним судом 31 травня
1949 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
СУХОПЛЕЩЕНКО Семен Пилипович,
1901 р. народження, с. Дякове Антрацитiвського рну, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Щотове Антрацитiвської мiськради, десятник шахти № 30. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1959 роцi.

СУХОРАДА Матвiй Миколайович, 1904 р.
народження, м. Новоросiйськ Краснодарського
краю, Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у с. Новорозсош Новопсковського
р-ну, колгоспник к-пу iм. Блюхера. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУХОРАДА Михайло Єгорович, 1902 р. народження, с. Осинове Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Степове
Старобiльського р-ну, робiтник радгоспу iм. Шевченка. Арештований 21 грудня 1933 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї. 4 травня 1934 року з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУХОРУКОВ Василь Фiлатович, 1882 р.
народження, Артемiвський р-н Донецької обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, касир-iнкасатор зал.ст. Попасна. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 21 жовтня 1937
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУХОРУКОВ Галактiон Григорович, 1869
р. народження, м. Краснодон, росiянин, освiта початкова. Проживав на кол.х. Хомiвка Краснодонської
мiськради, скотар радгоспу. Арештований 11 грудня 1932 року за звинуваченням у боротьбi з революцiйним рухом. 15 грудня 1932 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУХОРУКОВ Еммануїл Петрович, 1891 р.
народження, Краснодонський р-н, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Свердловську, робiтник
шахти iм. Войкова тресту "Свердловськвугiлля".
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
СУХОРУКОВ Iван Пантелiйович, 1900 р.
народження, м. Краснодон, росiянин, освiта початкова. Проживав у Краснодонi, робiтник молокозаводу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 8 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.
СУХОРУКОВ Iван Сергiйович, 1890 (1891)
р. народження, м. Краснодон, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Iзварине Краснодонської
мiськради, кучер шахти № 1-бiс "Капiтальна". Арештований 4 сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 лютого 1933 року справу
припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУХОРУКОВ Карпо Калiстратович, 1905
р. народження, с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Червоному Жовтні, селянин-одноосiбник.
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР по Донецькiй обл. 27 сiчня 1931 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУХОРУКОВ Михайло Касянович, 1894 р.
народження, м. Краснодон, росiянин, освiта початкова. Проживав у Краснодонi, колiйник шахти № 2
"Пролетарка". Репресований двiчi. Арештований 26
грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 сiчня 1933 року справу припи-
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нено за недоведенiстю звинувачення. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 26 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у
1933 i 1989 роках.
СУХОРУКОВ Осип Йосипович, 1884 р. народження, с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, не працював. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 23 червня 1942 року
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СУХОРУКОВ Степан Пилипович, 1882 р.
народження, с. Сула Суджанського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, тимчасово не працював. 5 вересня 1943 року справу припинено за
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУХОРУКОВ Тихон Петрович, 1895 р. народження, м. Краснодон, росiянин, освiта початкова. Проживав у Краснодонi, робiтник шахти № 5.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1957 роцi.
СУХОРУКОВ Федiр Григорович, 1876 р.
народження, с. Михайловка Каменського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у смт Талове Краснодонського р-ну, сторож на будiвництвi залiзницi Москва-Донбас. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУХОРУЧЕНКО Василь Калинович, 1919
р. народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну,
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець,
старший сержант, командир вiддiлення особливого
полку вiйськ НКВС м. Орджонiкiдзе, Росiйська Федерацiя. Вiйськовим трибуналом дивiзiї вiйськ
НКВС 28 листопада 1942 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.
СУХОРУЧЕНКО Панас Харитонович, 1891
р. народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Шулiкiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "Хвиля революцiї". Арештований 20 грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 листопада
1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
СУХОРУЧКО Iван Макарович, 1904 р. народження, с. Манькiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Манькiвцi, тракторист Новокраснянської МТС. Арештований 19
квiтня 1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 серпня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУХОСТАВСЬКИЙ Григорiй Петрович,
1880 р. народження, Старобiльський р-н, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Куп'янську Харкiвської обл., слюсар зал.ст. Куп'янськ. Постановою
Особливої наради при Колегiї ОДПУ від 16 вересня
1927 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1991 роцi.
СУХОСТАВСЬКИЙ Данило Олексiйович,
1879 р. народження, с. Шапарiвка Бiлокуракинсько-

го р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Шапарiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 13 липня
1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУХОСТАВСЬКИЙ Петро Iванович, 1861
р. народження, Бiлокуракинський р-н, українець,
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження,
селянин-одноосiбник. Старобiльським окружним
судом 7 жовтня 1927 року засуджений до 5 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СУХОШИН-СУХОМЛИНОВ Йосип Кирилович, 1894 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, служитель релiгiйного культу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 1 квiтня
1944 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СУЧИЛIН Аристарх Iванович, 1890 р. народження, х. Пронiн, ст-ця Усть-Хоперська, Волгоградська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у смт Штерiвка Краснолуцької мiськради, завiдуючий динамiтним цехом Штерiвського хiмзаводу. Колегiєю ОДПУ 8 березня
1931 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СУЧКОВ Василь Єгорович, 1903 р. народження, с. Ширково Конишевського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, муляр. Постановою
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 10 березня 1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУШИЛIН Дмитро Iванович, 1885 р. народження, м. Моршанськ Воронезької обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Ровеньки, рахiвник-табельник шахти № 17 iм.
Фрунзе. Репресований двiчi. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 1 листопада
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1992 i 1989 роках.
СУШИЛЬНИКОВ Гаврило Костянтинович, 1914 р. народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, росiянин, освiта н/середня. Проживав у
Новокраснянцi, учитель сiльської початкової школи. Донецьким обласним судом 11 лютого 1938 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.
СУШИЛЬНИКОВ Дмитро Йосипович, 1892
р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Проживав у Лисичанську, не працював.
Арештований 23 лютого 1943 року за звинуваченням у зрадницьких дiях. 30 липня 1943 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУШИЛЬНИКОВ Юхим Михайлович,
1865 (1877) р. народження, с. Голубiвка Кремiнського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
смт Борiвське Попаснянського р-ну, сторож селищного дитсадка. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 27 листопада 1937 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
СУШИНСЬКИЙ Станiслав Гнатович, 1903
р. народження, Плужнянський р-н Вiнницької обл.,
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поляк, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, возiй пивзаводу. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
СУШКО Василь Никифорович, 1915 р. народження, м. Попасна, українець, освiта н/середня.
Проживав у Попаснiй, майстер 6 дистанцiї колiї.
Арештований 27 липня 1938 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї i вихваляннi троцькiстiв. 3
березня 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.
СУШКОВ Артем Петрович, 1867 р. народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-Луганського р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у Великiй Чернiгiвцi, служитель релiгiйного культу. Репресований двiчi. Арештований 11 вересня 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17
сiчня 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Арештований 20 квiтня 1942 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 квітня 1942 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення. Реабiлiтований в обох справах у
1994 році.
СУШКОВ Василь Федорович, 1911 р. народження, м. Стаханов, росiянин, освiта початкова.
Проживав у Стахановi, кухар "Доннархарчу". Арештований 19 квiтня 1943 року за звинуваченням у
дезертирських намiрах. 10 травня 1943 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУШКОВ Iван Парамонович, 1886 р. народження, с. Новоспаське Нововасилiвського р-ну
Днiпропетровської обл., росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду iм. Будьонного. Донецьким обласним судом 3 серпня 1935 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СУШКОВ Iван Петрович, 1864 (1862) 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.
СУШКОВ Олександр Сергійович, 1885 р.
народження, м. Луганськ, росіянин, освіта середня.
Проживав у Луганську, директор трубопрокатного
з-ду ім. Якубовського. Військовим трибуналом Харківського військового округу 5 квітня 1939 року
засуджений до розстрілу. 21 квітня 1939 року Президією Верховної Ради СРСР розстріл замінено 15
р. позбавлення волі. Реабілітований у 1957 році.
СУШКОВ Федот Павлович, 1903 р. народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт
Щотове Антрацитiвської мiськради, вагонник шахти № 2-бiс. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР 20 квiтня 1933 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУШКОВА Варвара Юхимiвна, 1866 (1864)
р. народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-Луганського р-ну, росiянка, неписьменна. Проживала
у Великiй Чернiгiвцi, селянка-одноосiбниця. Ареш-

тована 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.
СУЩЕВСЬКИЙ Гаврило Кузьмич, 1900 р.
народження, с. Комишуватка Запорiзького р-ну
Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Нижня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. Репресований
двiчi. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 27 березня
1930 року засуджений до 6 р. позбавлення волi.
"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.
СУЩЕВСЬКИЙ Захар Кузьмич, 1904 р. народження, с. Розкiшне Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
стругальник 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.
СУЩЕВСЬКИЙ Микола Панасович, 1908
р. народження, с. Корець Новоград-Волинського рну Житомирської обл., росiянин, освiта початкова.
Проживав у с-щi радгоспу "Ударник" кол. Ровенькiвського р-ну, старший бухгалтер радгоспу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1955 роцi.
СУЩЕВСЬКИЙ Федiр Кузьмич, 1893 р. народження, с. Комишуватка Запорiзького р-ну
Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Нижня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. Репресований
двiчi. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 березня
1930 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
"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.
СУЩЕНКО Григорiй Дмитрович, 1897 р.
народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, українець, освiта вища. Проживав у Кризькому, служитель релiгiйного культу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СУЩЕНКО Iван Григорович, 1894 р. народження, с. Городище Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Городищi, колгоспник к-пу "Ударник". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
СУЩЕНКО Михайло Васильович, 1910 р.
народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. Проживав у Луганську, робiтник з-ду iм. 20рiччя Жовтня. Арештований 16 березня 1943 року
за звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькою
владою пiд час окупацiї. 17 березня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
СУЩЕНКО Самійло Iванович, 1913 р. народження, с. Дубовичі Глухiвського р-ну Сумської
обл., українець, освiта початкова. В'язень Лисичанської ВТК. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
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Луганської обл. 13 лютого 1942 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
СУЩЕНКО Федiр Митрофанович, 1887 р.
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта середня. Проживав у смт Бiлолуцьк Новопсковського
р-ну, завiдуючий райздороввiддiлом. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959
роцi.
СУЩЕНКО Яким Петрович, 1899 р. народження, ст-ця Ольгінська Аксайського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Антрацитi, вантажник
вугiльного складу шахти № 14. Донецьким обласним судом 8 грудня 1935 року засуджений до 7 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
СУЩЕНКО Якiв Григорович, 1919 р. народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Кризькому, не працював. Луганським обласним судом 10 квiтня 1939
року засуджений до 2 р. 6 м-цiв позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1939 роцi.
СУЩИНСЬКИЙ Олександр Петрович,
1902 р. народження, Гродненська обл., Бiлорусь,
бiлорус, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Луганську, не працював.
Лiнiйним судом Московсько-Донецької залiзницi
17 серпня 1935 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
СЧАСТНИЙ Костянтин Федорович, 1910 р.
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, коваль шахти № 4-2-бiс. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
СЮРМА Стефан Iллiч, 1884 р. народження,
смт Новопсков, українець, освiта початкова. Проживав у Новопсковi, городник к-пу "Комуна-гiгант". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЮСIН Федiр Дмитрович, 1905 р. народження, с. Рудовка Пичаєвського р-ну Тамбовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, оглядач вагонiв
зал.ст. Старобiльськ. Вiйськовим трибуналом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 4 квiтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1991 роцi.
СЮСЮКIН Микола Гаврилович, 1896 р.
народження, х. Стара Станиця, Тацинський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, десятник шахти "Анненська". Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 31 березня
1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
СЮТА Андрiй Францович, 1883 р. народження, Польща, поляк, освiта середня. Проживав у
смт Чорнухине Перевальського р-ну, бухгалтер 3-ї
будiвельної дистанцiї зв'язку зал.ст. Чорнухине. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 5 березня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
СЯСIН Василь Iллiч, 1909 р. народження,
Корочанський р-н Курської обл., Росiйська Федера-

цiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, бетонник "Монтажбуду". 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 році.

Т
ТАБАКОВ Федір Петрович, 1898 р. народження, Болгарія, болгарин, освіта початкова. Проживав у с. Верхньогарасимівка Краснодонського рну, городник сільгоспбази "Головм'ясо". "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 26 жовтня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТАБЕРТ Мартин Іванович, 1895 р. народження, к. Кузнецівка Люксембурзького р-ну Дніпропетровської обл., німець, освіта початкова. Проживав у смт Бугаївка Перевальського р-ну, робітник шахти "Дельта". Донецьким обласним судом 17
січня 1937 року засуджений до 4 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТАБЛЕР Адольф Карлович, 1893 р. народження, к. Люксембург Маріупольського р-ну Донецької обл., німець, освіта початкова. Проживав у
с. Великий Суходіл Краснодонського р-ну, колгоспник к-пу ім. Будьонного. "Трійкою" УНКВС по
Донецькій обл. 11 серпня 1937 року засуджений до
розстрілу. Вирок виконано 17 серпня 1937 року. Реабілітований у 1989 році.
ТАБЛЕР Андрій Іванович, 1910 р. народження, кол.х. Будьоннівка Миколаївської сільради Станично-Луганського р-ну, німець, освіта початкова. Проживав за місцем народження, конюх к-пу
ім. Будьонного. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 10 січня 1938 року засуджений до розстрілу.
Реабілітований у 1961 році.
ТАБЛЕР Єгор Якович, 1903 р. народження,
с. Розкішне Лутугинського р-ну, німець, освіта початкова. Проживав у м. Красний Луч, робітник з-ду
№ 59 Петровського. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТАБЛЕР Іван Карлович, 1875 р. народження, к. Люксембург Маріупольського р-ну Донецької
обл., німець, освіта початкова. Проживав на кол.х.
Будьоннівка Миколаївської сільради Станично-Луганського р-ну, сторож к-пу ім. Будьонного. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 14 серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТАБЛЕР-МІЛЛЕР Ірина Карлівна, 1904 р.
народження, с. Ясинівка Люксембурзького р-ну Донецької обл., німкеня, освіта початкова. Проживала
на кол.х. Будьоннівка Миколаївської сільради Станично-Луганського р-ну, колгоспниця к-пу ім. Будьонного. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18
листопада 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волі. Реабілітована у 1989 році.
ТАБЛЕР Олександр Іванович, 1908 р. народження, м. Маріуполь Донецької обл., німець, освіта початкова. Проживав у смт Новосвітлівка Краснодонського р-ну, колгоспник к-пу ім. Будьонного.
Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 10 січня 1938
року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
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ТАБЛЕР Омелян Карлович, 1900 р. народження, к. № 6 Маріупольського р-ну Донецької
обл., німець, освіта початкова. Проживав на кол.х.
Будьоннівка Миколаївської сільради Станично-Луганського р-ну, тесляр к-пу ім. Будьонного. Луганським обласним судом 16 липня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1992
році.
ТАБЛЕР Отто Якович, 1900 р. народження,
смт Георгіївка Лутугинського р-ну, німець, освіта
початкова. Проживав у с. Переможне Лутугинського р-ну, конюх к-пу ім. Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року визнаний соціально небезпечним елементом і засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1989 році.
ТАБЛЕР Павло Іванович, 1906 р. народження, к. № 86, Донецької обл., німець, освіта початкова. Проживав на кол.х. Будьоннівка Миколаївської
сільради Станично-Луганського р-ну, колгоспник
к-пу ім. Будьонного. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 10 січня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТАБУРЕНКО Денис Дмитрович, 1899 р. народження, с. Синельникове Новопсковського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Синельниковому, колгоспник к-пу "Боротьба за соціалізм".
"Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 10 жовтня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1989 році.
ТАВОКІН (ТОВАКІН) Григорій Устинович, 1897 р. народження, м. Стаханов. Проживав у
м. Брянка, начальник шахти № 12. Комісією НКВС
і Прокуратури СРСР 31 жовтня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1991 році.
ТАВОКІНА Пелагія Федорівна, 1902 р. народження, с. Івановка Лівенського р-ну Орловської
обл., Російська Федерація, росіянка, освіта початкова. Проживала в м. Брянка, вихователька дитячого
садка шахти № 12. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 16 грудня 1937 року як член сім'ї репресованого за звинуваченням у зраді Батьківщини засуджена до 8 р. позбавлення волі. Реабілітована у
1990 році.
ТАВРОВСЬКА Зоя Михайлівна, 1898 р. народження, м. Берислав Херсонської обл., росіянка,
освіта середня. Проживала в м. Старобільську, домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 27 грудня 1937 року як член сім'ї репресованого за звинуваченням у зраді Батьківщини засуджена до 8 р. позбавлення волі. Реабілітована у
1956 році.
ТАВРОВСЬКИЙ Павло Шулимович, 1897
р. народження, смт Березнегувате, Одеська обл., єврей, освіта вища. Проживав у м. Старобільську, старший агроном окрземвідділу. Військовою колегією
Верховного суду СРСР 30 вересня 1937 року засуджений до розстрілу і того ж дня страчений. Реабілітований у 1957 році.
ТАГАНОВ Федір Радивонович, 1903 р. народження, Херсонська обл., українець. Проживав у
м. Красний Луч, вантажник транспортного цеху
тресту "Донбасантрацит". "Трійкою" УНКВС по
Донецькій обл. 5 жовтня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1988 році.

ТАГІНЦЕВ Федір Антонович, 1889 р. народження, с. Репець Задонського р-ну Воронезької
обл., Російська Федерація, росіянин, освіта середня.
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, начальник фасонно-ливарного цеху з-ду Наркомату шляхів. Військовою колегією Верховного
суду СРСР 29 жовтня 1938 року засуджений до 12
р. позбавлення волі. Реабілітований у 1957 році.
ТАЙХЕРТ Август Людвігович, 1898 р. народження, к. Нейгейм Мархлевського р-ну Київської обл., німець, освіта початкова. Проживав у с.
Киянове Троїцького р-ну, тесляр радгоспу "Привілля". Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 15 січня
1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1989 році.
ТАЙХЕРТ Роберт Людвігович, 1908 р. народження, к. Нейгейм Мархлевського р-ну Київської
обл., німець, освіта початкова. Проживав у с. Кам'янка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний колос". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 12 січня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТАЛАЛА Павло Гаврилович, 1926 р. народження, смт Новосвітлівка Краснодонського р-ну,
українець, освіта початкова. Військовослужбовець,
сержант військової частини 39467. 8 травня 1950
року Військовим трибуналом військової частини
78251 засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1983 році.
ТАЛАЛАЄВ Іван Федорович, 1913 р. народження, ст-ця Митякінська Тарасовського р-ну Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта
середня. Проживав у м. Краснодоні, начальник дільниці м'ясокомбінату. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 9 жовтня 1943 року засуджений до 8 р.
позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
ТАЛАЛАЄВ Роман Петрович, 1897 р. народження, х. Дубовой, Тарасовський р-н Ростовської
обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Краснодоні, тесляр рудника
"Сорокине". "Трійкою" УНКВС по Луганській обл.
9 вересня 1938 року засуджений до розстрілу. Вирок виконано 11 вересня 1938 року. Реабілітований
у 1989 році.
ТАЛОВИРЯ Костянтин Васильович, 1901
р. народження, смт Чутове Чутівського р-ну Полтавської обл., українець, освіта середня. Проживав у
с. Бараниківка Біловодського р-ну, старший агроном Бараниківської МТС. Арештований 16 липня
1935 року за звинуваченням у шкідництві і антирадянській агітації. 13 серпня 1935 року з-під варти
звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТАЛЬКО Пилип Михайлович, 1932 р. народження, х. Чорний, Городищенський р-н Житомирської обл., українець, освіта початкова. Проживав у
м. Лисичанську, школяр. Арештований 4 травня
1943 року за звинуваченням у шпигунстві. 28 липня
1943 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у
1994 році.
ТАМБОВЦЕВА Ксенія Іванівна, 1908 р. народження, с. Перелюб, Волзький край, Російська
Федерація, росіянка, освіта початкова. Проживала в
м. Луганську, домогосподарка. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 8 квітня 1944 року як член сім'ї репресованого за звинуваченням у
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зраді Батьківщини вислана за межі України. Реабілітована у 1990 році.
ТАМБОРОВСЬКИЙ Олександр Цезарович, 1910 р. народження, с. Ольшанка Баранівського р-ну Житомирської обл., поляк, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, шофер шахти "Анненська-Донбас". Арештований 13 липня 1941 року
за звинуваченням в антирадянській діяльності. 31
липня 1942 року справу припинено за недоведеністю звинувачення. Реабілітований у 1994 році.
ТАМУРІДІС Дмитро Лазарович, 1907 р. народження, Туреччина, грек, освіта початкова. Проживав у м. Ровеньки, електромонтер мехцеху шахти
ім. Чубаря. Особливою нарадою при НКВС СРСР 9
лютого 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТАНАСОВ Іван Павлович, 1901 р. народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну, українець, освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий 55 медично-санітарного батальйону. Військовим трибуналом 4 стрілецької дивізії 17 травня
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1991 році.
ТАНИЧЕВА Ганна Гаврилівна, 1925 р. народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну, українка, освіта початкова. Проживала в Троїцькому, колгоспниця к-пу ім. Кірова. Арештована 26 березня
1942 року за звинуваченням у зраді Батьківщини. 1
травня 1942 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнена. Реабілітована у 1994 році.
ТАНЦЮРА Володимир Прокопович, 1909
р. народження, смт Комишуваха Попаснянського рну, українець, освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий 2 батальйону 974 стрілецького полку.
Військовим трибуналом 261 стрілецької дивізії 9
червня 1942 року засуджений до розстрілу. Вирок
виконано 23 червня 1942 року. Реабілітований у
1993 році.
ТАНЦЮРА Марія Андріївна, 1922 р. народження, с. Єпіфанівка Кремінського р-ну, українка,
освіта початкова. Без певного місця роботи і проживання. Арештована 12 квітня 1950 року за звинуваченням в антирадянській релігійній агітації. 6 січня 1951 року направлена на примусове лікування.
Реабілітована у 1995 році.
ТАНЧИН Федір Володимирович, 1911 р. народження, с. Княгинин Кам'янець-Подільського рну Кам'янець-Подільської обл., українець, освіта
початкова. Проживав у м. Алчевську, шофер пожежної команди з-ду ім. Ворошилова. Військовим
трибуналом військ НКВС Донецької обл. 4 вересня
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1963 році.
ТАПАЛАГА Георгій Георгійович, 1883 р.
народження, Румунія, румун, освіта середня. Проживав у м. Рубіжне, ремонтний майстер цеху № 1
хімкомбінату. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР
29 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТАПТИГІН Семен Парфенович, 1890 р. народження, м. Старобільськ, українець, освіта початкова. Проживав у Старобільську, заступник директора друкарні. Військовим трибуналом військ
НКВС по охороні тилу Південно-Західного фронту
1 березня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлен-

ня волі. 4 серпня 1943 року справу припинено за
недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1943 році.
ТАРАБАН Йосип Іванович, 1903 р. народження, с. Караяшник Старобільського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у с-щі зал.ст. Авдакове, колійний обхідник. Лінійним судом Північно-Донецької залізниці 26 вересня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1989 році.
ТАРАБАНОВ Захар Артемович, 1902 р. народження, с. Бараниківка Біловодського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Бараниківці,
колгоспник к-пу "Комунар". "Трійкою" УНКВС по
Донецькій обл. 4 травня 1938 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1959 році.
ТАРАБАНОВ Іларіон Онуфрійович, 1899 р.
народження, с. Нижньобараниківка Біловодського
р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Нижньобараниківці, селянин-одноосібник. "Трійкою"
при Колегії ДПУ УРСР 7 квітня 1930 року засуджений до 7 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1991
році.
ТАРАБАНОВ Ілля Павлович, 1900 р. народження, м. Алчевськ, українець, освіта середня.
Проживав у м. Шахти Ростовської обл., Російська
Федерація, інспектор планово-виробничого відділу
спецтабору № 048 НКВС. Арештований 28 серпня
1944 року за звинуваченням у пособництві німецьким окупантам. 6 вересня 1945 року виправданий
судом Військового трибуналу військ НКВС Луганської обл. Реабілітований у 1945 році.
ТАРАБАНОВ Леонтій Єгорович, 1886 р. народження, с. Бараниківка Біловодського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Бараниківці,
колгоспник к-пу "Комунар". Арештований 14 травня 1943 року за звинуваченням у пособництві німецьким окупантам. 3 червня 1943 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти
звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТАРАБАНОВ Панас Павлович, 1910 р. народження, с. Литвинівка Біловодського р-ну, українець, освіта початкова. Військовослужбовець, курсант Гомельського піхотного училища. Військовим
трибуналом запасної стрілецької бригади 15 грудня
1942 року засуджений до розстрілу. 15 січня 1943
року Військовою колегією Верховного суду СРСР
розстріл замінено 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1993 році.
ТАРАБАНОВСЬКИЙ Олексій Якович,
1902 р. народження, с. Гармащівка Біловодського
р-ну, українець, освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий 617 стрілецького полку. Військовим трибуналом 199 стрілецької дивізії 8 травня
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТАРАБРІН Іван Єгорович, 1906 р. народження, с. Іловай-Дмитрівське Мічурінського р-ну
Тамбовської обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Свердловську, наваловідбійник шахти
№ 14-17. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13
листопада 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
ТАРАБРІН Іван Іванович, 1886 р. народження, с. Мордово Мордовського р-ну Тамбовсь-
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кої обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, шкільний
учитель. Арештований 8 березня 1943 року за звинуваченням у співробітництві з німецькими окупантами. 25 травня 1943 року справу припинено за
недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТАРАДІН Єгор Євдокимович, 1910 р. народження, сл. Криворіжжя Міллеровського р-ну Ростовської обл., Російська Федерація, українець, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, шліфувальник з-ду № 60. Арештований 1 жовтня 1935 року за
звинуваченням у контрреволюційній агітації. 15 березня 1936 року справу припинено за недоведеністю звинувачення. Реабілітований у 1936 році.
ТАРАКАНОВ Дмитро Федорович, 1872 р.
народження, смт Фащівка Антрацитівського р-ну,
росіянин, освіта початкова. Проживав у Фащівці,
селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 1 грудня 1931 року
висланий за межі України. Реабілітований у 1989
році.
ТАРАКАНОВ Іван Данилович, 1900 р. народження, с. Червона Поляна Антрацитівського рну, українець, освіта початкова. Проживав у Червоній Поляні, селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради при Колегії ОДПУ від 13 січня 1930
року висланий за межі України. Реабілітований у
1989 році.
ТАРАКАНОВ Іван Микитович, 1902 р. народження, смт Фащівка Антрацитівського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у смт Запоріжжя Краснолуцької міськради, колійний обхідник 10
дистанції колії Північно-Донецької залізниці. Військовим трибуналом Орджонікідзевської залізниці
4 серпня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1993 році.
ТАРАКАНОВ Макар Федорович, 1891 р.
народження, смт Фащівка Антрацитівського р-ну,
росіянин, освіта початкова. Проживав у Фащівці,
колгоспник к-пу ім. Ворошилова. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 19 листопада 1945 року засуджений до 15 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1956 році.
ТАРАКАНОВ Микита Васильович, 1881 р.
народження, смт Фащівка Антрацитівського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у Фащівці, селянин-одноосібник. Арештований 22 березня 1931
року за звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації. 27 березня 1931 року зпід варти звільнений. Реабілітований у 1997 році.
ТАРАКАНОВ Пантелій Федорович, 1897 р.
народження, смт Фащівка Антрацитівського р-ну,
росіянин, освіта початкова. Проживав у Фащівці,
селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 1 грудня 1931 року
висланий за межі України. Реабілітований у 1989
році.
ТАРАКАНОВ Савелій Федорович, 1885 р.
народження, смт Фащівка Антрацитівського р-ну,
росіянин, освіта початкова. Проживав у Фащівці,
селянин-одноосібник. Репресований двічі. Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР 1 грудня 1931
року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Особливою "трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 1 жовтня
1937 року засуджений до розстрілу. Вирок викона-

но 21 жовтня 1937 року. Реабілітований в обох
справах у 1989 році.
ТАРАКАНОВА Марія Дмитрівна, 1889 р.
народження, смт Фащівка Антрацитівського р-ну,
українка, освіта початкова. Без певного місця проживання і роботи. Репресована двічі. Постановою
Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 1 грудня 1931 року вислана на 3 р. за межі України. Особливою "трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 1 жовтня 1937 року засуджена до 10 р. позбавлення волі. Реабілітована в обох справах у 1989 році.
ТАРАН Андрій Логвинович, 1891 р. народження, с. Булахівка Павлоградського р-ну Дніпропетровської обл., українець, освіта початкова. Проживав у смт Софіївський Краснолуцької міськради,
робітник радгоспу № 2 Хрустальненського рудоуправління. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 23 березня 1933 року висланий за
межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТАРАН Антон Іванович, 1891 р. народження, с. Софіївка Софіївського р-ну Дніпропетровської обл., українець, освіта початкова. Проживав у м.
Зоринську Перевальського р-ну, колгоспник к-пу
ім. Калініна. Військовим трибуналом 74 стрілецької
дивізії 27 квітня 1942 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1990 році.
ТАРАН Василь Іванович, 1895 р. народження, с. Велика Мамайка, Миколаївська обл., українець, освіта початкова.
На час арешту член
ВКП/б/. Проживав у м. Луганську, директор з-ду
ім. 20-річчя Жовтня. Військовим трибуналом Харківського військового округу 5 квітня 1939 року засуджений до розстрілу. Вирок виконано 26 вересня
1939 року. Реабілітований у 1957 році.
ТАРАН Григорій Михайлович, 1886 р. народження, смт Нижня Дуванка Сватівського р-ну,
українець, нреписьменний. Проживав у Нижній Дуванці, селянин. Донецьким обласним судом 4-5 квітня 1935 року засуджений до 8 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1990 році.
ТАРАН Іван Денисович, 1894 р. народження, смт Новопсков, українець, освіта початкова.
Проживав у Новопскові, бригадир к-пу ім. Куйбишева. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 23 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1989 році.
ТАРАН Микола Павлович, 1901 р. народження, с. Остапівське Покровської сільради, Запорізька обл., українець, освіта початкова. Проживав
у м. Сватове, робітник зернорадгоспу № 5. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР
від 16 квітня 1933 року висланий за межі України.
Реабілітований у 1989 році.
ТАРАН Павло Овсійович, 1890 р. народження, Запорізька обл., українець, освіта початкова.
Проживав у смт Красноріченське Кремінського рну, робітник цегельного з-ду. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 26 квітня
1933 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТАРАН Сергій Титович, 1916 р. народження, с. Першозванівка Лутугинського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Першозванівці,
майстер парового господарства шахти Сумського
вугільного тресту. Військовим трибуналом Московського військового округу, Російська Федерація, 12
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вересня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення
волі. 15 жовтня 1943 року Військовою колегією
Верховного суду СРСР міру покарання знижено до
8 р. Реабілітований у 1998 році.
ТАРАНЕНКО Артем Єрмолайович, 1901 р.
народження, смт Бірюкове Свердловської міськради, українець, освіта початкова. Проживав у Бірюковому, селянин-одноосібник. Репресований двічі.
Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ
УРСР від 31 серпня 1932 року висланий на 3 р. за
межі України. 10 жовтня 1941 року Військовим
трибуналом військ НКВС Луганської обл. засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований відповідно у 1989 і 1956 роках.
ТАРАНЕНКО Василь Васильович, 1917 р.
народження, с. Цілуйкове Білокуракинського р-ну,
росіянин, освіта початкова. Військовослужбовець,
рядовий 82 морської стрілецької бригади. Військовим трибуналом берегової охорони головної бази
Північного флоту 21 листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1993 році.
ТАРАНЕНКО Василь Якович, 1909 р. народження, м. Краснодон, українець, освіта початкова.
Проживав у Краснодоні, слюсар шахти № 3/14. 24
листопада 1941 року Військовим трибуналом
військ НКВС військової частини 1125 засуджений
до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 2000
році.
ТАРАНЕНКО Микола Якович, 1909 р. народження, с. Курулька Барвінківського р-ну Харківської обл., українець, освіта початкова. Проживав у м. Краснодоні, вантажник шахти № 2-біс. Луганським обласним судом 9 вересня 1940 року засуджений до 7 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1990 році.
ТАРАНЕНКО Михайло Федорович, 1910 р.
народження, с. Васильківка Васильківського р-ну
Дніпропетровської обл., українець, освіта початкова. Проживав у смт Врубівка Попаснянського р-ну,
тесляр радгоспу "Врубівка". Військовим трибуналом 12 армії 27 лютого 1942 року засуджений до
розстрілу. Страчений 12 березня 1942 року. Реабілітований у 1992 році.
ТАРАНЕНКО Павло Андрійович, 1908 р.
народження, с. Ребрикове Антрацитівського р-ну,
українець, освіта середня. Проживав у м. Красний
Луч, електромеханік шахти № 16. "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 28 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1958 році.
ТАРАНЕНКО Порфирій Захарович, 1886 р.
народження, с. Городище Біловодського р-ну, українець, освіта середня. Проживав у Городищі, шкільний учитель. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл.
7 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1963 році.
ТАРАНЕНКО Федір Олексійович, 1897 р.
народження, с. Городище Біловодського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у м. Краснодоні,
вантажник зал.ст. Верхньодуванна. "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 8 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1961 році.
ТАРАНОВ Микола Васильович, 1910 р. народження, м. Луганськ, українець, освіта початкова.
Проживав у Луганську, робітник з-ду ім. Пархомен-

ка. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 16 жовтня 1941 року засуджений до 10 р.
позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
ТАРАНОВ Сергій Іванович, 1882 р. народження, с. Можняківка Новопсковського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Можняківці, селянин-одноосібник. Донецьким обласним судом 15 червня 1936 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1995 році.
ТАРАНОВ Яків Михайлович, 1891 р. народження, с. Медвеже Лівенського р-ну Орловської
обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у смт Михайлівка Ровеньківської
міськради, гірничий майстер шахти № 30-35. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 серпня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1994 році.
ТАРАНСЬКИЙ Митрофан Федорович,
1864 р. народження, с. Гусарівка Ізюмського р-ну
Харківської обл., українець, освіта середня. Проживав у м. Луганську, служитель релігійного культу.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 листопада
1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1989 році.
ТАРАНУХА Іван Гаврилович, 1907 р. народження, с. Риб'янцеве Новопсковського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у с. Піски Новопсковського р-ну, рахівник к-пу "Культура". Донецьким обласним судом 15 серпня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1990 році.
ТАРАНУХА Іван Петрович, 1903 р. народження, с. Гончарівка Сватівського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у Гончарівці, механік
к-пу "Вільна праця". Донецьким обласним судом 8
липня 1933 року засуджений до 4 р. позбавлення
волі. 1 лютого 1934 року Верховним судом УРСР
справу повернено на дослідування. 25 березня 1934
року вирок скасовано, справу припинено. Реабілітований у 1994 році.
ТАРАНУХА Михайло Васильович, 1888 р.
народження, м. Сватове, українець, освіта початкова. Проживав у Сватовому, сторож залізничної
школи. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 10
жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1962 році.
ТАРАНУХА Мусій Лаврентійович, 1911 р.
народження, м. Сватове, українець, освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, не працював. Арештований 29 вересня 1948 року за звинуваченням у
зв'язках в роки війни з агентурою німецької розвідки. 21 жовтня 1948 року справу припинено, з-під
варти звільнений. Реабілітований у 1999 році.
ТАРАНУХА Тимофій Пантелійович, 1891
р. народження, с. Гончарівка Сватівського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Гончарівці, робітник млина к-пу "Вільна праця". Донецьким
обласним судом 8 липня 1933 року засуджений до
10 р. позбавлення волі. 1 лютого 1934 року Верховним судом УРСР справу повернено на дослідування. 25 березня 1934 року вирок скасовано, справу
припинено. Реабілітований у 1994 році.
ТАРАНУХА Яків Кузьмич, 1898 р. народження, смт Красноріченське Кремінського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Красноріченському, вантажник зал.ст. Кабаннє. Арештова-
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ний 18 січня 1938 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 13 травня 1938 року справу припинено за недостатністю матеріалів для притягнення до суду. Реабілітований у 1994 році.
ТАРАНУХІН Олексій Панасович, 1907 р.
народження, ст. Полтавська, Північнокавказький
край, Російська Федерація, українець, освіта середня. Проживав у смт Нижнє Первомайської міськради, шкільний учитель. Судовою "трійкою" при Колегії ДПУ УРСР 30 квітня 1933 року засуджений до
10 р. позбавлення волі. 10 липня 1934 року тим же
органом строк покарання знижено до 5 р. Реабілітований у 1959 році.
ТАРАНЦЕВ Данило Юхимович, 1885 р. народження, с. Ровеньки, Воронезька обл., Російська
Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у
м. Луганську, кравець артілі "Ударник". Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 8 січня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
ТАРАПУРА Пилип Архипович, 1878 р. народження, с. Миколаївка Станично-Луганського рну, українець, освіта початкова. Проживав у Миколаївці, колгоспник к-пу ім. Будьонного. Арештований 2 січня 1933 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 9 лютого 1933 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти
звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТАРАРІН Віктор Іванович, 1899 р. народження, м. Краснодон, росіянин, освіта початкова.
Проживав у Краснодоні, не працював. Донецьким
обласним судом 3 лютого 1932 року засуджений до
8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТАРАРІН Володимир Васильович, 1899 р.
народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської
міськради, росіянин, освіта початкова. Проживав в
Урало-Кавказі, стрілочник зал.ст. Урало-Кавказ.
Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ
УРСР від 26 квітня 1933 року висланий за межі
України. Реабілітований у 1989 році.
ТАРАРІН Володимир Ісайович, 1884 р. народження, с. Верхньодеревечка Краснодонського рну, росіянин, освіта початкова. Проживав у Верхньодеревечці, колгоспник к-пу ім. Леніна. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 19 квітня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1964
році.
ТАРАРІН Григорій Павлович, 1903 р. народження, смт Талове Краснодонського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у Таловому, вагонник шахти № 7-10. "Трійкою" УНКВС по Луганській обл. 15 вересня 1938 року засуджений до розстрілу. Страчений 26 вересня 1938 року. Реабілітований у 1989 році.
ТАРАРІН Євграф Панфілович, 1897 р. народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської міськради, росіянин, освіта початкова. На час арешту
член ВКП(б). Проживав в Урало-Кавказі, тракторист Краснодонської МТС. Арештований 19 грудня
1932 року за звинуваченням в антирадянських діях.
28 грудня 1932 року справу припинено за відсутністю складу злочину, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1932 році.
ТАРАРІН Іван Андрійович, 1879 р. народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської міськради, росіянин, освіта початкова. Проживав в Урало--

Кавказі, колгоспник к-пу "10 років Жовтня". "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 9 квітня 1938 року
засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1959 році.
ТАРАРІН Іван Васильович, 1879 р. народження, с. Верхня Дуванка Сватівського р-ну, росіянин, освіта н/середня. Проживав у Верхній Дуванці, конюх колгоспу "10 років Жовтня". Арештований 14 квітня 1933 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 16 травня 1933 року справу припинено за відсутністю складу злочину. Реабілітований у 1933 році.
ТАРАРІН Іван Григорович (Єгорович),
1899 р. народження, смт Талове Краснодонського
р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у Таловому, селянин-одноосібник. Репресований двічі.
Особливою нарадою при Колегії ОДПУ 13 січня
1930 року висланий на 3 р. за межі України. Особливою нарадою при НКВС СРСР 1 жовтня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований в обох
справах у 1989 році.
ТАРАРІН Іван Данилович, 1882 р. народження, с. Малий Суходіл Краснодонського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у с-щі Світличне Краснодонської міськради, пічник лазні шахти № 2. Постановою Особливої наради при Колегії
ДПУ УРСР від 10 лютого 1933 року висланий за
межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТАРАРІН Іван Олексійович, 1897 р. народження, м. Краснодон, росіянин, освіта вища. Проживав у с-щі Верхня Краснянка Краснодонського рну, помічник бухгалтера Краснодонського рудника.
Військовим трибуналом військ НКВС Луганської
обл.26 січня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
ТАРАРІН Матвій Васильович, 1902 р. народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської міськради, росіянин, освіта початкова. Проживав за місцем
народження, стрілочник зал.ст. Урало-Кавказ. Арештований 14 квітня 1933 року за звинуваченням в
антирадянській агітації. 16 травня 1933 року справу
припинено за відсутністю складу злочину. Реабілітований у 1933 році.
ТАРАРІН Микола Іванович, 1893 р. народження, м. Краснодон, росіянин, освіта початкова.
Проживав у Краснодоні, робітник шахти № 1-біс.
"Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 29 квітня
1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1959 році.
ТАРАРІН Микола Тимофійович, 1911 р. народження, смт Талове Краснодонського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у Таловому, продавець магазину шахти № 7-10. "Трійкою" УНКВС
по Луганській обл. 15 вересня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1959 році.
ТАРАРІН Михайло Вікторович, 1894 р. народження, смт Талове Краснодонського р-ну, росіянин. Проживав у м. Краснодоні, рахівник Сорокинського рудника. "Трійкою" УНКВС по Донецькій
обл. 8 грудня 1937 року засуджений до розстрілу.
Реабілітований у 1989 році.
ТАРАРІН Михайло Никанорович, 1895 р.
народження, м. Краснодон, росіянин, освіта початкова. Проживав у Краснодоні, завідуючий міською
медамбулаторією. Донецьким обласним судом 9
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липня 1935 року засуджений до 6 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1991 році.
ТАРАРІН Михайло Пилипович, 1895 р. народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської міськради, росіянин, освіта початкова. Проживав за місцем народження, стволовий шахти "Урало-Кавказ".
Арештований 14 квітня 1933 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 16 травня 1933 року
справу припинено за відсутністю складу злочину.
Реабілітований у 1933 році.
ТАРАРІН Петро Микитович, 1888 р. народження, смт Талове Краснодонського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у Таловому, робітник шахти № 10. Донецьким обласним судом 22
жовтня 1936 року засуджений до 6 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1990 році.
ТАРАРІН Пилип Васильович, 1870 р. народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської міськради, українець, освіта початкова. Проживав в УралоКавказі, не працював. Постановою Колегії ОДПУ
від 18 січня 1930 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
ТАРАРІН Тимофій Іванович, 1890 р. народження, смт Талове Краснодонського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у Таловому, колгоспник к-пу ім. Леніна. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 29 квітня 1938 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1959 році.
ТАРАСЕВИЧ Лідія Олексіївна, 1914 р. народження, м. Харбін, Китай, росіянка, освіта н/середня. Проживала в м. Луганську, ретушер фотографії № 11. Особливою нарадою при НКВС СРСР
21 липня 1938 року визнана соціально небезпечним
елементом і вислана за межі України. Реабілітована
у 1989 році.
ТАРАСЕНКО Анастасія Михайлівна, 1911
р. народження, с. Біле Куп'янського р-ну Харківської обл., українка, освіта початкова. Проживала у с.
Преображенне Сватівського р-ну, колгоспниця к-пу
ім. Шевченка. Постановою Особливої наради при
НКВС СРСР від 27 жовтня 1945 року як член сім’ї
репресованого за звинуваченням у зраді Батьківщини вислана за межі України. Реабілітована у 1990
році.
ТАРАСЕНКО Андрій Іванович, 1898 р. народження, с. Великоцьк Міловського р-ну, українець, освіта початкова.
На час арешту член
ВКП(б). Проживав у смт Біловодськ, механік МТС.
Військовою колегією Верховного суду СРСР 15 січня 1938 року засуджений до 15 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1967 році.
ТАРАСЕНКО Андрій Леонтійович, 1893 р.
народження, с. Проїждже Старобільського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Проїжджому, селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 9 грудня
1931 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТАРАСЕНКО Василь Панасович, 1904 р.
народження, с-ще Миколаївка Попаснянського рну, українець, освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, охоронник склозаводу. Арештований 28
червня 1942 року за звинуваченням в антирадянській агітації. У зв'язку з воєнним станом етапований
углиб країни. 22 грудня 1949 року справу припине-

но за недоведеністю звинувачення. Реабілітований
у 1949 році.
ТАРАСЕНКО Іван Григорович, 1925 р. народження, с. Можняківка Новопсковського р-ну,
українець, освіта середня. Проживав у Можняківці,
тракторист к-пу ім. Леніна. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 2 жовтня 1943 року засуджений
до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1991 році.
ТАРАСЕНКО Іван Іванович, 1904 р. народження, с. Малоолександрівка Троїцького р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Малоолександрівці, селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 26 квітня
1933 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТАРАСЕНКО Іван Максимович, 1889 р. народження, с. Заводянка Білокуракинського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Заводянці,
селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 27 лютого 1930 року
висланий за межі України. Реабілітований у 1989
році.
ТАРАСЕНКО Леонід Степанович, 1924 р.
народження, м. Красний Луч, росіянин, освіта н/середня. Проживав у Красному Лучі, токар автобази.
Військовим трибуналом військ НКВС Луганської
обл. 20 червня 1942 року засуджений до 6 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТАРАСЕНКО Макар Сергійович, 1876 р.
народження, с. Миколаївка Слов'янського р-ну Донецької обл., українець, освіта початкова. Проживав у с. Рай-Олександрівка Попаснянського р-ну,
селянин-одноосібник. Арештований 2 листопада
1930 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 29 червня 1931 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТАРАСЕНКО Микола Парфентійович,
1875 р. народження, смт Біловодськ, українець,
освіта початкова. Проживав у м. Стаханові, без певних занять. Особливою нарадою при Колегії ОДПУ
СРСР 13 листопада 1930 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1991 році.
ТАРАСЕНКО Митрофан Леонтійович,
1881 р. народження, с. Можняківка Новопсковського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав за
місцем народження, колгоспник к-пу ім. Димитрова. 4 липня 1942 року Військовим трибуналом
військ НКВС по охороні тилу військової частини
1080 засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТАРАСЕНКО Олександр Ілліч, 1894 р. народження, смт Біловодськ, українець, освіта початкова. Проживав у м. Рубіжне, завідуючий тарноремонтною базою. Особливою нарадою при Колегії
ДПУ УРСР 10 січня 1933 року засуджений до 3 р.
позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТАРАСЕНКО Олена Федорівна, 1900 р. народження, с. Новомикільське Міловського р-ну,
українка, освіта початкова. Проживала в смт Біловодськ, домогосподарка. Постановою Особливої
наради при НКВС СРСР від 21 липня 1938 року як
член сім’ї репресованого за звинуваченням у приналежності до троцькістської організації піддана
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гласному нагляду за місцем проживання строком на
2 р. Реабілітована у 1994 році.
ТАРАСЕНКО Павло Іванович, 1895 р. народження, с. Малоолександрівка Троїцького р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Малоолександрівці, селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 26 квітня
1933 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТАРАСЕНКО Петро Кирилович, 1903 р. народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Троїцькому,
колгоспник к-пу "Перемога". "Трійкою" УНКВС по
Донецькій обл. 19 квітня 1938 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1962 році.
ТАРАСЕНКО Семен Никифорович, 1886 р.
народження, с. Проїждже Старобільського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Проїжджому, селянин-одноосібник. Особливою нарадою
при Колегії ДПУ УРСР 3 грудня 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1989 році.
ТАРАСЕНКО Семен Юхимович, 1911 р. народження, смт Білолуцьк Новопсковського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Білолуцьку, селянин-одноосібник. Особливою нарадою при
Колегії ДПУ УРСР 22 червня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волі умовно. Реабілітований у 1989 році.
ТАРАСЕНКО Федір Никифорович, 1897 р.
народження, с. Проїждже Старобільського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у с. Проїжджому, селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 9 грудня
1931 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТАРАСЕНКОВА Агафія Федорівна, 1887
(1888) р. народження, с. Можняківка Новопсковського р-ну, українка, освіта початкова. Проживала в
Можняківці, черниця. Донецьким обласним судом
21 червня 1938 року засуджена до 10 р. позбавлення волі. Реабілітована у 1994 році.
ТАРАСИКОВ Пилип Васильович, 1897 р.
народження, с. Кубань Брянського р-ну Орловської
обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Золоте Первомайської міськради, прохідник шахти "Карбоніт". Військовим трибуналом 32 району авіаційного базування 6 травня
1942 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1991 році.
ТАРАСОВ Григорій Харитонович, 1911 р.
народження, х. Вислогузов, Боковський р-н Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта
початкова. Проживав у м. Луганську, продавець артілі "3-я п'ятирічка". Військовим трибуналом військ
НКВС Іркутської обл., Російська Федерація, 26 грудня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТАРАСОВ Данило Калинович, 1914 р. народження, с. Красний Деркул Станично-Луганського
р-ну, українець, освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий 289 стрілецького полку 8 мотострілецької дивізії. Військовим трибуналом військ
НКВС Татарської АРСР, Російська Федерація, 18
січня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1970 році.

ТАРАСОВ Іван Лук'янович, 1895 р. народження, с. Торське Лиманського р-ну Донецької
обл., українець, освіта початкова. Проживав у м.
Гірське Первомайської міськради, кріпильник шахти № 1-2 "Гірська". "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 26 квітня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1957 році.
ТАРАСОВ Максим Єгорович, 1901 р. народження, с. Семіон Кораблінського р-ну Рязанської
обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Красний Луч, тесляр 14-го будуправління тресту "Південважбуд". Донецьким обласним судом 19 квітня 1941 року засуджений до 5
р. позбавлення волі. Реабілітований у 1970 році.
ТАРАСОВ Микола Іванович, 1879 р. народження, с. Грузіно Чудовського р-ну Ленінградської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Ровеньки, бухгалтер артілі
"Кустар-швець". 31 травня 1942 року Військовим
трибуналом військової частини 1125 засуджений до
розстрілу. 28 червня 1942 року Військовим трибуналом Південного фронту розстріл замінено 10 р.
позбавлення волі. Реабілітований у 1995 році.
ТАРАСОВ Микола Іванович, 1889 р. народження, В'ятська губернія, Російська Федерація, росіянин, освіта вища. Проживав у м. Ровеньки, головний інженер шахти № 30-35. 20 квітня 1934 року
відібрано підписку про невиїзд: звинувачувався у
контрреволюційному саботажі. Рішення у справі
немає. Реабілітований у 1994 році.
ТАРАСОВ Микола Феофанович, 1914 р. народження, смт Станично-Луганське, росіянин, освіта н/середня. Військовослужбовець, рядовий 55 залізничного полку НКВС. Відділом Військового
трибуналу прикордонної і внутрішньої охорони
УРСР по Київській обл. 31 травня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1993 році.
ТАРАСОВ Мінас Овдійович, 1891 р. народження, М’ясниковський р-н Ростовської обл., Російська Федерація, вірмен, освіта початкова. Проживав: кол. Свердловський р-н, годинникар к-пу
"Червона Луганщина". Арештований 18 травня
1943 року за звинуваченням у зв'язках з німецькими
окупантами. 22 серпня 1943 року справу припинено
за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТАРАСОВ Петро Степанович, 1890 р. народження, х. Калмиковський, Серафимовицький р-н
Волгоградської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта середня. Проживав у м. Красний Луч,
кріпильник шахти № 160. "Трійкою" УНКВС по
Донецькій обл. 28 листопада 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989
році.
ТАРАСОВ Федір Артемович, 1902 р. народження, с. Вознесеновка Хобдинського р-ну Актюбінської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта
початкова. Проживав у м. Олександрівську Артемівської райради м. Луганська, робітник радгоспу
"1 Травня". Арештований 2 квітня 1932 року за звинуваченням у здійсненні теракту – отруєнні поросят. 29 червня 1932 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1995 році.
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ТАРАСОВА Марія Миколаївна, 1924 р. народження, с. Туровка Верховського р-ну Орловської обл., Російська Федерація, росіянка, освіта н/середня. Проживала в м. Красний Луч, колгоспниця
к-пу "Ясна зоря". Військовим трибуналом Туркестанського військового округу 14 жовтня 1946 року
засуджена до 20 р. позбавлення волі. 7 січня 1947
року Військовою колегією Верховного суду СРСР
справу повернено на дослідування. 21 серпня 1947
року справу припинено, з-під варти звільнена. Реабілітована у 1994 році.
ТАРАСЯН Саркіс Хачатурович (Павлович), 1903 р. народження, Туреччина, вірмен, освіта початкова. Проживав у м. Краснодоні, прохідник
шахти № 3-14. Військовим трибуналом військ МВС
Луганської обл. 7-8 січня 1949 року засуджений до
25 р. позбавлення волі. 18 вересня 1956 року вирок
скасовано, справу припинено за недоведеністю звинувачення. Реабілітований у 1956 році.
ТАРАЧАНЕНКО Марко Васильович, 1875
р. народження, смт Щотове Антрацитівської міськради, українець, освіта початкова. Проживав у Щотовому, селянин-одноосібник. Арештований 8 березня 1931 року за звинуваченням в антирадянській
агітації. 7 червня 1931 року справу припинено за
недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1995 році.
ТАРАШЕВСЬКИЙ Яків Ілліч, 1898 р. народження, с. Гелетинці Городоцького р-ну Хмельницької обл., українець, освіта початкова. Проживав у
с. Маньківка Сватівського р-ну, тесляр к-пу "Червона площа". Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 26
жовтня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1960 році.
ТАРАШКЕВИЧ Станіслав Мартинович,
1891 р. народження, Польща, поляк, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду ім. Жовтневої революції. Військовим трибуналом військ
НКВС Донецької обл. 28 липня 1941 року засуджений до розстрілу. 22 серпня 1941 року Верховним
судом СРСР розстріл замінено 10 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1992 році.
ТАРАЩУК-ТКАЧУК Микола Миколайович, 1887 р. народження, м. Проскурів Вінницької
обл., українець, освіта початкова. Проживав у м.
Брянка, начальник транспортного цеху коксохімічного з-ду № 4. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1993 році.
ТАРБАЄВ Олександр Федорович, 1895 р.
народження, м. Воронеж, Російська Федерація, росіянин, освіта середня. Проживав у м. Антрациті,
робітник транспортного відділу Боківського шахтоуправління. Судовою "трійкою" при Колегії ДПУ
УРСР 5 березня 1931 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТАРНАВСЬКА Анна Іванівна, 1902 р. народження, Латвія, латишка, освіта початкова. Проживала в смт Штерівка Краснолуцької міськради, домогосподарка. Комісією НКВС і Прокуратури
СРСР 13 січня 1938 року засуджена до розстрілу.
Вирок виконано 14 лютого 1938 року. Реабілітована у 1989 році.
ТАРНАВСЬКА (ТАРНОВСЬКА) Ганна
Георгіївна, 1913 р. народження, смт Більшівці Більшівцівського р-ну Станіславської обл., українка,

освіта н/середня. Проживала в м. Первомайську,
робітниця шлакоблокового з-ду. Луганським обласним судом 5 вересня 1952 року засуджена до 25 р.
позбавлення волі. 29 січня 1955 року Верховним судом УРСР строк покарання знижено до 10 р. Реабілітована у 1990 році.
ТАРНАВСЬКИЙ Казимир Герасимович,
1893 р. народження, с. Бурківці Тетіївського р-ну
Київської обл., поляк, освіта вища. Проживав у м.
Кремінна, завідуючий торговельним відділом Кремінського сільпо. Комісією НКВС і Прокуратури
СРСР 15 січня 1938 року засуджений до розстрілу.
Реабілітований у 1961 році.
ТАРНАВСЬКИЙ Фелікс Миколайович,
1897 р. народження, с. Соломна Монастирщенського р-ну Вінницької обл., поляк, освіта початкова.
Проживав у смт Ясенівський Ровеньківської міськради, слюсар шахти № 33-37. "Трійкою" УНКВС по
Донецькій обл. 31 жовтня 1938 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1956 році.
ТАРНО Людвіг Людвігович, 1892 р. народження, с. Олександрогільф Спартаківського р-ну
Одеської обл., німець, освіта початкова. Проживав
у м. Антрациті, бухгалтер ремонтно-монтажної бази № 1. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 13
грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТАРНОВСЬКИЙ (ТЕРНОВСЬКИЙ) Тихін
Йосипович, 1902 р. народження, с. Верхня Слобідка Піщанського р-ну Вінницької обл., українець,
освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, кучер об’єднання "Доненерго" № 3. "Трійкою"
УНКВС по Луганській обл. 27 вересня 1938 року
засуджений до розстрілу. Страчений 11 жовтня
1938 року. Реабілітований у 1962 році.
ТАРУСІН Іван Якович, 1907 р. народження,
м. Дружківка Донецької обл., українець, освіта середня. Проживав у м. Луганську, завідуючий сектором кадрів сільгоспінституту. Арештований 12 квітня 1931 року за звинуваченням у шпигунстві. 18
серпня 1931 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТАРУСІН Олексій Семенович, 1876 р. народження, м. Харків, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Попасна, бухгалтер 3-го відділу експлуатації зал.ст. Попасна. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 22 листопада 1937 року засуджений до
розстрілу. Страчений 15 грудня 1937 року. Реабілітований у 1957 році.
ТАТАРЕНКО Марія Петрівна, 1922 р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, українка, освіта початкова. Проживала в м. Первомайську, без певних занять. Арештована 25 червня 1942
року за звинуваченням у шпигунстві. 29 червня
1942 року справу припинено за недоведеністю
звинувачення, з-під варти звільнена. Реабілітована
у 1994 році.
ТАТАРЕНКО Марко Трохимович, 1903 р.
народження, смт Нижнє Первомайської міськради,
українець, освіта початкова. Проживав у Нижньому, кріпильник шахти № 3-13 "Тошківка". Арештований 8 жовтня 1941 року за звинуваченням в антирадянській пропаганді. 18 листопада 1942 року
справу припинено за смертю підслідного. Реабілітований у 1998 році.
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ТАТАРЕНКО Митрофан Федорович, 1879
р. народження, с. Головач Полтавського р-ну Харківської обл., українець, освіта початкова. Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, електромеханік 8-ї дистанції колії. Лінійним судом Північно-Донецької залізниці 5 жовтня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1989 році.
ТАТАРЕНКО Наталя Михайлівна, 1892 р.
народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну,
українка, освіта початкова. Проживала в м. Луганську, домогосподарка. Репресована двічі. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 10 серпня 1937 року засуджена до 10 р. позбавлення волі. Арештована 19 липня 1949 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 18 жовтня 1949 року справу припинено, з-під варти звільнена. Реабілітована відповідно у 1989 1949 роках.
ТАТАРЕНКО Тимофій Захарович, 1889 р.
народження, с. Мечетка Антрацитівського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Антрациті, кучер шахти № 8-9. "Трійкою" УНКВС по Луганській обл. 20 вересня 1938 року засуджений до
розстрілу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року.
Реабілітований у 1989 році.
ТАТАРЕНКО Федір Фетисович, 1900 р. народження, с. Першозванівка Лутугинського р-ну,
українець, освіта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у Першозванівці, продавець магазину "Центроспирту". Арештований 2 січня 1933
року за звинуваченням у саботажі та антирадянській агітації. 29 квітня 1933 року справу припинено,
з-під варти звільнений. Реабілітований у 1933 році.
ТАТАРИНОВ Антон Миколайович, 1907 р.
народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну,
українець, освіта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у Трембачевому, не працював.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 жовтня
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1965 році.
ТАТАРИНОВ Володимир Олексійович,
1910 р. народження, м. Лебедин Сумської обл.,
українець, освіта початкова. Проживав у с. Трипілля Попаснянського р-ну (згодом Артемівського рну Донецької обл.), шкільний учитель. Судовою
"трійкою" при Колегії ДПУ УРСР 30 квітня 1933
року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1959 році.
ТАТАРИНОВ Данило Гаврилович, 1888 р.
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у с. Тополі Троїцького р-ну, тесляр зернорадгоспу "Тополі". "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 25 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1967 році.
ТАТАРИНОВ Іван Петрович, 1900 р. народження, м. Рославль Смоленської обл., Російська
Федерація, росіянин, освіта середня. Проживав у м.
Луганську, інженер техвідділу зал.ст. Луганськ.
Арештований 4 грудня 1937 року за підозрою у
приналежності до антирадянської шкідницько-диверсійної організації. 29 вересня 1939 року виправданий Військовим трибуналом Харківського військового округу. Реабілітований у 1939 році.
ТАТАРИНЦЕВ Микита Федорович, 1910 р.
народження, с. Аношкине Троїцького р-ну, росія-

нин, освіта н/середня. Проживав в Аношкиному,
рахівник к-пу ім. Паризької комуни. Військовим
трибуналом військ НКВС Луганської обл. 1 лютого
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1962 році.
ТАТАРИНЦЕВ Михайло Якович, 1906 р.
народження, с. Алексєєвка Алексєєвського р-ну
Куйбишевського краю, Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Старобільську, помічник завідуючого міжрайбазою. Донецьким
обласним судом 28 серпня 1937 року засуджений
до 6 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1964 році.
ТАТАРИНЦЕВ Юхим Васильович, 1908 р.
народження, с. Трьохізбенка Слов'яносербського рну, росіянин. Проживав у Трьохізбенці, не працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 квітня 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1989 році.
ТАТАРИНЦЕВ Яків Андрійович, 1882 р.
народження, с. Долге Уразовського р-ну Курської
обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, без певних занять.
Ростовським обласним судом, Російська Федерація,
16 вересня 1939 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1993 році.
ТАТАРКІНА Зінаїда Прокопівна, 1916 р.
народження, м. Кіровськ, українка, освіта початкова. Проживала в м. Первомайську, комендант гуртожитку шахти "Сокологорівка". Військовим трибуналом Луганського гарнізону 21-22 березня 1945
року засуджена до 10 р. позбавлення волі. Реабілітована у 1957 році.
ТАТАРЧЕНКО Андрій Якович, 1893 р. народження, с. Боровеньки Кремінського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робітник шахти ім. Войкова. Постановою Судової "трійки" при Колегії ДПУ УРСР від 21 лютого
1932 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТАТАРЧЕНКО Григорій Іванович, 1885 р.
народження, с. Дмитрівка Новоайдарського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Дмитрівці,
власник олійні. Постановою Особливої наради при
Колегії ОДПУ від 1 жовтня 1929 року висланий за
межі України. Реабілітований у 1995 році.
ТАТАРЧЕНКО Єгор Якович, 1909 р. народження, с. Боровеньки Кремінського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, возій рудоремзаводу. 3 травня 1942 року Військовим трибуналом військ НКВС військової частини
1080 засуджений до розстрілу. Реабілітований у
1990 році.
ТАТАРЧЕНКО Іван Іванович, 1908 (1909)
р. народження, с. Боровеньки Кремінського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Боровеньках, колгоспник к-пу "Червона нива". Репресований
двічі. Арештований 10 серпня 1931 року за звинуваченням у причетності до контрреволюційної організації. 9 листопада 1931 року справу припинено
за недоведеністю звинувачення. Донецьким обласним судом 16 серпня 1935 року засуджений до 5 р.
позбавлення волі. 22 жовтня 1935 року Верховним
судом СРСР міру покарання знижено до 3 р. Реабілітований відповідно у 1931 і 1990 роках.
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ТАТАРЧЕНКО Іван Іванович, 1919 р. народження, с. Боровеньки Кремінського р-ну, українець, освіта початкова.
На час арешту член
ВКП(б). Військовослужбовець, командир радіовідділення 330 гаубично-артилерійського полку. Військовим трибуналом 31 запасної стрілецької бригади 5 листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
ТАТАРЧЕНКО Іван Прокопович, 1909 р.
народження, с. Боровеньки Кремінського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робітник шахти ім. Рухимовича. Судовою
"трійкою" при Колегії ДПУ УРСР 21 лютого 1932
року засуджений до 3 р. позбавлення волі умовно.
Реабілітований у 1989 році.
ТАТАРЧЕНКО Іван Стефанович, 1903 р.
народження, с. Чабанівка Новоайдарського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, наваловідбійник шахти ім. Войкова. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 28 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1959
році.
ТАТАРЧЕНКО Микита Якович, 1903 р. народження, с. Боровеньки Кремінського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робітник шахти ім. Войкова. Репресований двічі. Постановою Судової "трійки" при Колегії ДПУ
УРСР від 21 лютого 1932 року висланий на 5 р. за
межі України. "Трійкою" УНКВС по Донецькій
обл. 9 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований відповідно у 1989 і
1990 роках.
ТАТАРЧЕНКО Степан Якович, 1911 р. народження, с. Боровеньки Кремінського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, вибійник шахти ім. Крупської. "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 9 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований
у 1960 році.
ТАТАРЧЕНКО Тимофій Якович, 1898 р.
народження, с. Боровеньки Кремінського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Боровеньках, кочегар шахти ім. Войкова. Репресований двічі. Постановою Судової "трійки" при Колегії ДПУ
УРСР від 21 лютого 1932 року висланий на 5 р. за
межі України. 25 вересня 1937 року "трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований в обох справах у
1989 році.
ТАТАРЧЕНКО Яків Власович, 1883 р. народження, м. Кремінна, українець, освіта початкова. Проживав у м. Рубіжне, бухгалтер ФЗН. Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937
року засуджений до розстрілу. Реабілітований у
1958 році.
ТАТТІ Єлизавета Мартинівна, 1891 р. народження, м. Ленінград, Російська Федерація, німкеня, освіта початкова. Проживала в м. Луганську, не
працювала. Арештована 18 червня 1942 року за
звинуваченням в антирадянській агітації. У зв'язку
з воєнним станом була етапована углиб країни, де
пізніше не виявлена. 31 березня 1948 року справу
припинено за недоведеністю звинувачення. Реабілітована у 1994 році.
ТАТТІ Олександр Іванович, 1900 р. народження, с. Бабіно, Ленінградська обл., Російська

Федерація, фін, освіта початкова. Проживав у м.
Луганську, експедитор 2-го Жовтневого харчоторгу. Арештований 18 червня 1942 року за звинуваченням в антирадянській агітації. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, де пізніше не
виявлений. 31 березня 1948 року справу припинено
за недоведеністю звинувачення. Реабілітований у
1994 році.
ТАТУР Євгенія Олександрівна, 1922 р. народження, м. Гадяч Полтавської обл., українка,
освіта н/вища. Проживала в м. Красний Луч, під час
окупації працювала реєстратором-перекладачем у
німецької комендатурі. Військовим трибуналом
військ НКВС Луганської обл. 14 січня 1944 року засуджена до 6 р. позбавлення волі. Реабілітована у
1992 році.
ТАТУРА Митрофан Степанович, 1904 р. народження, с. Новий Мокрець Лоєвського р-ну Гомельської обл., Білорусь, білорус, освіта початкова.
Проживав у м. Свердловську, не працював. Військовим трибуналом військ МВС Луганської обл. 31
травня 1947 року засуджений до 25 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1966 році.
ТАУБЕ Ліза Адольфівна, 1902 р. народження, Дніпропетровська обл., німкеня, освіта початкова. Проживала в с. Красний Колос Ровеньківської
міськради, колгоспниця к-пу ім. Комінтерну. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942
року засуджена до 10 р. позбавлення волі. Реабілітована у 1964 році.
ТАУБЕ Мартин Федорович, 1898 р. народження, с. Мартиновка Голодаєвського р-ну Ростовської обл., Російська Федерація, німець, освіта
початкова. Проживав у смт Ясенівський Ровеньківської міськради, черговий електропідстанції. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 листопада 1937
року засуджений до розстрілу. Реабілітований у
1989 році.
ТАУКЕВИЧ Станіслав Йосипович, 1926 р.
народження, м. Каунас, Литва, литовець, освіта
н/середня. Проживав у м. Алчевську, тракторист
радгоспу № 1 з-ду ім. Ворошилова. Луганським обласним судом 8 червня 1946 року засуджений до 7
р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТАУШАН Феофан Андрійович, 1911 р. народження, с. Ялта Першотравневого р-ну Донецької обл., грек, освіта н/вища. Проживав у м. Рубіжне, студент хіміко-технологічного інституту. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 лютого 1938
року засуджений до розстрілу. Реабілітований у
1960 році.
ТАХТАМИШ Іван Харлампійович, 1896 р.
народження, Старомлинівський р-н Донецької обл.,
грек, освіта початкова. Проживав у м. Луганську,
ревізор спирто-горілчаного з-ду. Комісією НКВС і
Прокуратури СРСР 15 січня 1938 року засуджений
до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТАХТАМИШ Ілля Іванович, 1904 р. народження, с. Старомлинівка Старомлинівського р-ну
Донецької обл., грек, освіта середня. Проживав у м.
Лисичанську, технік служби зв'язку тресту "Лисхімбуд". Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 10 лютого 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1960 році.
ТАХТАМИШЕВ Тимофій Миколайович,
1907 р. народження, смт Андріївка Волноваського
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р-ну Донецької обл., грек, освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, статистик шахти ім. ОДПУ.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 лютого
1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1959 році.
ТАХТАУЛОВ Павло Іванович, 1885 р. народження, м. Люботин Харківської обл., росіянин,
освіта вища. Проживав у м. Луганську, головний
конструктор з-ду ім. Жовтневої революції. Військовою колегією Верховного суду СРСР 5 вересня
1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1957 році.
ТАЦІЙ Данило Гнатович, 1884 р. народження, Полтавська обл., українець, освіта початкова.
Проживав на кол.х. Шевцеве Воєводської сільради
Троїцького р-ну, селянин-одноосібник. Постановою
Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 16 березня 1930 року висланий за межі України. Реабілітований у 1993 році.
ТАЧКОВСЬКА Ганна Степанівна, 1899 р.
народження, м. Луганськ, українка, освіта початкова. Проживала в Луганську, не працювала. Арештована 16 листопада 1937 року як член сім’ї репресованого за звинуваченням у зраді Батьківщини і така, що розповсюджувала антирадянські вигадки. Рішення у справі немає. Реабілітована у 1993 році.
ТАЧКОВСЬКА Марія Іванівна, 1899 р. народження, м. Щастя Жовтневої райради м. Луганська, українка, освіта початкова. Проживала в м. Луганську, пресувальниця з-ду № 60. Арештована 18
листопада 1937 року як член сім'ї репресованого за
звинуваченням у зраді Батьківщини. Рішення у
справі немає. Реабілітована у 1993 році.
ТАЧКОВСЬКИЙ Андрій Володимирович,
1896 р. народження, м. Херсон, поляк, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, майстер старокотельного цеху з-ду ім. Жовтневої революції. Комісією
НКВС і Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року
засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1958 році.
ТАЧКОВСЬКИЙ Казимир (Кузьма) Володимирович, 1905 р. народження, м. Луганськ, поляк, освіта початкова. Проживав у Луганську, котельник старокотельного цеху з-ду ім. Жовтневої революціі. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1958 році.
ТАЧКОВСЬКИЙ Олександр Володимирович, 1899 р. народження, м. Херсон, поляк, освіта
початкова. Проживав у м. Луганську, табельник зду ім. Жовтневої революції. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року засуджений
до розстрілу. Реабілітований у 1958 році.
ТАШИКІН Євген Григорович, 1919 р. народження, м. Алмазна Стахановської міськради, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Луганську,
слюсар з-ду ім. Жовтневої революції. Арештований
23 лютого 1937 року був звинувачений в антирадянській агітації. 11 червня 1937 року справу припинено за недоведеністю звинувачення. Реабілітований у 1994 році.
ТАЩІ Федір Анастасійович, 1880 р. народження, м. Маріуполь Донецької обл., грек, освіта
початкова. Проживав у м. Луганську, столяр з-ду
гірничих інструментів. Комісією НКВС і Прокура-

тури СРСР 5 лютого 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТАЩІ Федір Георгійович, 1897 р. народження, с. Богатир Великоянисольського р-ну Донецької
обл., грек, освіта вища. Проживав у м. Лисичанську, завідуючий районною ветеринарною лікарнею.
Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 15 січня 1938
року засуджений до розстрілу. Реабілітований у
1969 році.
ТВАРДОВСЬКИЙ Антон Іванович, 1884 р.
народження, с. Новий Завод, Київська обл., поляк,
освіта початкова. Проживав у смт Біловодськ, сторож селищного млина. "Трійкою" УНКВС по Луганській обл. 25 вересня 1938 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1963 році.
ТВЕРДАНЬ Іван Петрович, 1903 р. народження, Чехословаччина, словак, освіта н/середня.
Проживав у м. Новодружеську Лисичанської міськради, пожежник. "Трійкою" УНКВС по Донецькій
обл. 27 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТВЕРДОВСЬКИЙ Антон Іванович, 1912 р.
народження, с. Василівка Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освіта початкова. Проживав у сщі Новоселівське Сватівського р-ну, робітник радгоспу "Комсомолець". Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1990 році.
ТВЕРДОВСЬКИЙ Костянтин Іванович,
1903 р. народження, с. Василівка Мархлевського рну Київської обл., поляк, освіта початкова. Проживав у с. Нижня Дуванка Сватівського р-ну, робітник
радгоспу "Комсомолець". Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1990 році.
ТВЕРДОХЛІБ (ТВЕРДОХЛІБОВ) Іван Петрович, 1878 р. народження, с. Тарасівка Троїцького р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у
Тарасівці, селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 26 серпня
1932 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТВЕРДОХЛІБОВ Іван Гарасимович, 1882
р. народження, м. Лисичанськ, українець, освіта початкова. Проживав у Лисичанську, бухгалтер пункту "Заготзерно". Військовим трибуналом військ
НКВС Луганської обл. 8 квітня 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1991 році.
ТВЕРДОХЛІБОВ Микола Васильович,
1879 р. народження, с. Титарівка Старобільського
р-ну, українець, освіта середня. Проживав у м. Лисичанську, касир пункту "Заготзерно". Репресований двічі. Особливою нарадою при Колегії ДПУ
УРСР 26 березня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. "Трійкою" УНКВС по Донецькій
обл. 25 серпня 1937 року засуджений до розстрілу.
Реабілітований відповідно у 1989 і 1990 роках.
ТВЕРДОХЛІБОВ Тимофій Семенович,
1885 р. народження, с. Айдар Ровенського р-ну Воронезької обл., Російська Федерація, українець,
освіта початкова. Проживав у смт Лутугине, столяр
з-ду ім. Чубаря. "Трійкою" УНКВС по Донецькій
обл. 27 грудня 1937 року засуджений до розстрілу.
Реабілітований у 1989 році.
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ТВЕРДОХЛІБОВ Федір Сергійович, 1887 р.
народження, м. Харцизьк Донецької обл., українець, освіта початкова. Проживав у м. Перевальську, старший конюх шахти № 2-біс. "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 31 серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований
у 1960 році.
ТВЕРДУШКО Андрій Іванович, 1893 р. народження, с. Тарасівка Куп'янського р-ну Харківської обл., українець, освіта початкова. Проживав у с.
Малоолександрівка Троїцького р-ну, селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради при Колегії
ДПУ УРСР від 26 квітня 1933 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТВОРОГОВ Олександр Федорович, 1902 р.
народження, кол.х. Плужний, Станично-Луганський р-н, українець, неписьменний. Проживав за місцем народження, не працював. Колегією Донецької ГубЧК 11 жовтня 1921 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1992 році.
ТВОРОГОВ Федір Іванович, 1869 (1870) р.
народження, кол.х. Плужний, Станично-Луганський р-н, росіянин, неписьменний. Проживав за місцем народження, селянин-одноосібник. Арештований 24 липня 1921 року за звинуваченням в антирадянських діях. 10 вересня 1921 року справу припинено за недостатністю матеріалів для притягнення
до суду, з-під варти звільнений. Реабілітований у
1921 році.
ТЕВС Еміль Карлович, 1890 р. народження,
с. Вольвахівка Пулинського р-ну Київської обл., німець, освіта початкова. Проживав у с. Кам'янка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний колос". Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 січня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1990 році.
ТЕЙВИШ Болеслав Людвігович, 1896 р. народження, с. Жури, Вітебська губернія, латиш, освіта початкова. Проживав у м. Алчевську, приймач
коксу з-ду ім. Ворошилова. Військовим трибуналом
Алчевського гарнізону 1 грудня 1941 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1991 році.
ТЕЙТЕЛЬБАУМ Костянтин (Єкусіїл) Мойсейович, 1911 р. народження, Польща, єврей, освіта н/середня. Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду
ім. Жовтневої революції. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 1 жовтня 1937 року засуджений до
розстрілу. Вирок виконано 16 жовтня 1937 року.
Реабілітований у 1989 році.
ТЕЙШ Юліус Карлович, 1904 р. народження, Пулинський р-н Київської обл., німець, освіта
початкова. Проживав у с. Лизине Білокуракинського р-ну, колгоспник к-пу "Рада". Комісією НКВС і
Прокуратури СРСР 15 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1990 році.
ТЕЛЕГІН Єгор Артемійович, 1881 р. народження, с. Соснова Маза Хвалинського р-ну Саратовської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта
початкова. Проживав у м. Антрациті, пожежник пожежної команди шахти № 7-7-біс. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 18 серпня
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1991 році.
ТЕЛЕНЧІ Василь Панасович, 1904 р. народження, с. Мало-Янисоль Володарського р-ну До-

нецької обл., грек, освіта вища. Проживав у м. Рубіжному, викладач школи комбайнерів. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 5 лютого 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТЕЛЕШЕК Платон Павлович, 1894 р. народження, с. Козельщина Новосанжарського р-ну
Полтавської обл., українець, освіта н/вища. Проживав у смт Нижнє Первомайської міськради, завідуючий школою. Військовим трибуналом військ
НКВС Луганської обл. 28 липня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1991 році.
ТЕЛИЧКО Порфирій Артемович, 1893 р.
народження, с. Дем'янівка Білокуракинського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Дем'янівці, тесляр к-пу "Прапор Праці". Арештований 30
квітня 1943 року за звинуваченням у пособництві
німецьким окупантам. 13 жовтня 1943 року справу
припинено за недоведеністю складу злочину, з-під
варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТЕЛЬКЕР Вільгельм Августович, 1898 р.
народження, Польща, німець, освіта початкова.
Проживав у м. Краснодоні, робітник шахти № 2-4.
"Трійкою" УНКВС по Луганській обл. 29 грудня
1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1961 році.
ТЕЛЬНА Парасковія Іванівна, 1901 р. народження, м. Сватове, українка, освіта початкова.
Проживала в Сватовому, без певних занять. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 10 червня 1937 року засуджена до 8 р. позбавлення волі. Реабілітована у 1990 році.
ТЕЛЬНИЙ Іван Данилович, 1894 р. народження, с. Брусівка Біловодського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у Брусівці, робітник
радгоспу. Донецьким обласним судом 22 жовтня
1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТЕЛЬНИЙ Іван Петрович, 1909 р. народження, м. Сватове, українець, освіта початкова.
Проживав у Сватовому, слюсар-тракторист молокорадгоспу. Арештований 16 лютого 1933 року за
звинуваченням в антирадянській агітації. 15 березня 1933 року справу припинено за недоведеністю
звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТЕЛЬНОВ Іван Дмитрович, 1924 р. народження, м. Сватове, українець, освіта початкова.
Проживав у Сватовому, колгоспник к-пу ім. Будьонного. Військовим трибуналом Саратовського
гарнізону, Російська Федерація, 28 серпня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1993 році.
ТЕЛЬНОВ Серафим Никонович, 1903 р. народження, с. Нижньонагольне Волошинського р-ну
Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий
160 полку. До призову в армію проживав у м. Луганську. Військовим трибуналом 54 стрілецької дивізії 24 червня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1994 році.
ТЕЛЬНОВА Мотрона Павлівна, 1896 р. народження, с. Каменка Міллеровського р-ну Ростовської обл., Російська Федерація, росіянка, неписьменна. Проживала в м. Алчевську, домогосподарка.
Військовим трибуналом Харківського військового
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округу 1 грудня 1937 року засуджена до 10 р. позбавлення волі. Військовою колегією Верховного
суду СРСР 11 лютого 1938 року вирок скасовано,
справу припинено за недоведеністю складу злочину. Реабілітована у 1938 році.
ТЕЛЮК Надія Іванівна, 1923 р. народження, смт Решетилівка, Полтавська обл., українка,
освіта середня. Проживала в м. Луганську, оператор Луганського відділення Держбанку. Полтавським обласним судом 16 грудня 1949 року засуджена до 25 р. позбавлення волі. Верховним судом
УРСР 31 березня 1955 року строк покарання знижено до 6 р. Реабілітована у 1992 році.
ТЕЛЯТНИК Вавро Петрович, 1879 р. народження, с. Сатанівка Городоцького р-ну Вінницької
обл., поляк.Проживав у с. Лизине Білокуракинського р-ну, сторож. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТЕМІН Яків Йосипович, 1907 р. народження, с. Краснопольє Могильовського р-ну Могильовської обл., Білорусь, єврей, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, коваль Луганського відділення Донбудуправління. Луганським обласним судом
10 квітня 1953 року засуджений до 25 р. позбавлення волі. 9 квітня 1954 року Пленумом Верховного
суду СРСР вирок скасовано, справу припинено за
відсутністю складу злочину. Реабілітований у 1954
році.
ТЕМІНСЬКИЙ Михайло Миколайович,
1916 р. народження, сл. Чернецька Новоград-Волинського р-ну Київської обл., поляк.Проживав у м.
Лисичанську, рахівник з-ду "Пролетар". "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 31 жовтня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТЕМІР Володимир Андрійович, 1914 р. народження, с. Мало-Янисоль Володарського р-ну
Донецької обл., грек, освіта середня. Проживав у м.
Лисичанську, завідуючий лабораторією хлібозаводу. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 5 лютого
1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1959 році.
ТЕМНИКОВ Андрій Георгійович (Єгорович), 1893 р. народження, с. Власовка Тарасовського р-ну Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у с-щі Карпати
Перевальського р-ну, робітник радгоспу "Лиман".
"Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 9 квітня 1938
року засуджений до розстрілу. Реабілітований у
1963 році.
ТЕМНИКОВ Іван Климович, 1892 р. народження, ст-ця Митякінська Тарасовського р-ну Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта
початкова. Проживав у м. Луганську, робітник з-ду
ім. Жовтневої революції. Арештований 17 листопада 1941 року за звинуваченням в антирадянській
агітації. 10 липня 1942 року справу припинено за
недостатністю матеріалів для притягнення до суду,
з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТЕМНИКОВ Григорій Степанович, 1893 р.
народження, Польща, українець, освіта початкова.
Проживав у м. Сватове, колійний сторож зал.ст.
Сватове. "Трійкою" при Колегії ДПУ УРСР 20 січня 1933 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.

ТЕМНИКОВ Пилип Костянтинович, 1892
р. народження, ст-ця Митякінська Тарасовського рну Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта початкова. Проживав у м. Краснодоні, обліковець шахти № 5. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 5 листопада 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1957 році.
ТЕН Хен, 1898 р. народження, Корея, кореєць, освіта середня. На час арешту член ВКП(б).
Проживав у с. Дякове Антрацитівського р-ну, парторг к-пу ім. Чубаря. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 13 квітня 1936 року засуджений до 3
р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТЕНІШОВ Костянтин Абрамович, 1873 р.
народження, Тамбовська обл., Російська Федерація,
росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Стаханові, візник-приватник. Особливою нарадою при Колегії ОДПУ СРСР 13 листопада 1930 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1991 році.
ТЕПЕЛЬ Густав Густавович, 1894 р. народження, Польща, німець, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, водій 619 дорожньо-експлуатаційного відділку НКВС. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 3 жовтня 1938 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1961 році.
ТЕПЛИНСЬКА Агрипина Іванівна, 1900 р.
народження, смт Бірюкове Свердловської міськради, українка, освіта початкова. Проживала в м. Свердловську, домогосподарка. Особливою нарадою
при МДБ СРСР 1 березня 1947 року ухвалено постанову про вислання за межі України як члена сім'ї
репресованого за звинуваченням у зраді Батьківщини. Реабілітована у 1991 році.
ТЕПЛИНСЬКА Лідія Романівна, 1921 р. народження, м. Свердловськ, українка, освіта початкова. Проживала в Свердловську, табельниця
центральних механічних майстерень. Особливою
нарадою при МДБ СРСР 1 березня 1947 року ухвалено постанову про вислання за межі України як
члена сім'ї репресованого за звинуваченням у зраді
Батьківщини. Реабілітована у 1991 році.
ТЕПЛИНСЬКИЙ Денис Іванович, 1906 р.
народження, смт Бірюкове Свердловської міськради, українець, освіта початкова. Проживав у Бірюковому, селянин-одноосібник. Судовою "трійкою"
при Колегії ДПУ УРСР 17 березня 1930 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1989 році.
ТЕПЛИНСЬКИЙ Ілля Петрович, 1898 р.
народження, смт Бірюкове Свердловської міськради, українець, освіта початкова. Проживав у Бірюковому, селянин-одноосібник. Судовою "трійкою"
при Колегії ДПУ УРСР 17 березня 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення волі умовно. Реабілітований у 1989 році.
ТЕПЛИНСЬКИЙ Мусій Сидорович, 1900 р.
народження, смт Бірюкове Свердловської міськради, українець, освіта початкова. Проживав у смт
Ленінське Свердловської міськради, машиніст врубмашини шахти № 9 ім. Леніна. "Трійкою" УНКВС
по Луганській обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрілу. Страчений 14 вересня 1938 року.
Реабілітований у 1960 році.
ТЕПЛИНСЬКИЙ Олексій Іванович, 1891 р.
народження, м. Ровеньки, українець, освіта початкова. Проживав у Ровеньках, нормувальник ремон-
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тно-механічної бази. Військовим трибуналом
військ НКВС Луганської обл. 12 липня 1943 року
засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1993 році.
ТЕПЛИНСЬКИЙ Омелян Миколайович,
1897 р. народження, смт Бірюкове Свердловської
міськради, українець, освіта початкова. Проживав у
Бірюковому, рахівник к-пу ім. Кагановича. Особливою нарадою при НКВС СРСР 17 листопада 1943
року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1991 році.
ТЕПЛИНСЬКИЙ Федір Панасович, 1892
(1885) р. народження, с. Щербаково, Воронезька губернія, росіянин, освіта початкова. Проживав у Новоолександрівці, селянин-одноосібник. Арештований 5 листопада 1930 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 19 квітня 1931 року справу
припинено за відсутністю складу злочину, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1931 році.
ТЕПЛИНСЬКИЙ Яків Іванович, 1880 р. народження, смт Бірюкове Свердловської міськради,
українець, освіта початкова. Проживав у Бірюковому, колгоспник к-пу ім. Бірюкова. "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 7 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований
у 1989 році.
ТЕПЛИЦЬКИЙ Меєр Самійлович, 1907 р.
народження, с. Катеринопіль Катеринопільського
р-ну Київської обл., єврей, освіта середня. Проживав у м. Луганську, бухгалтер з-ду ім. Жовтневої
революції. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 26
квітня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1990 році.
ТЕПЛОВ Антон Іванович, 1890 р. народження, Кантемировський р-н Воронезької обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, робітник млинкомбінату №
7. "Трійкою" УНКВС по Луганській обл. 29 вересня
1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1960 році.
ТЕПОЯН Сетрак Акопович, 1894 р. народження, Батумський р-н Аджарії, вірмен, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, без певного місця роботи. Військовим трибуналом військ НКВС
Луганської обл. 29 квітня 1942 року засуджений до
8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТЕРАШКЕВИЧ Владислав Робертович,
1902 р. народження, ст-ця Тифліська, Кубанська
обл., Російська Федерація, поляк, освіта вища. Проживав у м. Лисичанську, помічник головного інженера з-ду "Донсода". Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР 10 травня 1931 року засуджений
до 3 р. позбавлення волі умовно. Реабілітований у
1989 році.
ТЕРЕБУС Володимир Йосипович, 1925 р.
народження, Польща, українець, освіта н/середня.
Проживав у м. Красний Луч, бригадир прохідників
шахти № 5-13. Луганським обласним судом 28 липня 1952 року засуджений до 25 р. позбавлення волі.
19 січня 1955 року Верховним судом УРСР міру покарання знижено до 5 р. Реабілітований у 1992 році.
ТЕРЕЗОВ Василь Васильович, 1898 р. народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, росіянин, освіта початкова. Без певного місця проживання і роботи. Військовим трибуналом військ НКВС

Донецької обл. 12 вересня 1941 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1990 році.
ТЕРЕНТІЄВ Григорій Федорович, 1898 р.
народження, смт Красний Кут Антрацитівського рну, українець, освіта початкова. Проживав у Красному Куті, тесляр. Арештований 18 листопада 1941
року за звинуваченням в антирадянській агітації. У
зв'язку з воєнним станом був етапований углиб країни. 3 вересня 1948 року справу припинено за малозначністю, з-під варти звільнений. Реабілітований у
1994 році.
ТЕРЕНТІЄВ (ТЕРЕНТЬЄВ) Володимир Васильович, 1918 р. народження, смт Хрустальне
Краснолуцької міськради, українець, освіта н/середня. Проживав у Хрустальному, моторист шахти №
5-біс. Донецьким обласним судом 4 січня 1937 року
засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1961 році.
ТЕРЕНТІЄВ (ТЕРЕНТЬЄВ) Іван Гурович,
1898 р. народження, смт Хрустальне Краснолуцької
міськради, українець, освіта початкова. Проживав у
Хрустальному, працівник селищної лікарні. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 4 листопада 1937
року засуджений до 10 р. позбавлення волі. 3 березня 1940 року УНКВС по Луганській обл. міру покарання знижено до 5 р. Реабілітований у 1962 році.
ТЕРЕНТЬЄВ Іван Михайлович, 1905 р. народження, смт Красний Кут Антрацитівського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Красному
Куті, прохідник шахти главку "Головвовна". Військовим трибуналом 63 армії 2 жовтня 1942 року засуджений до розстрілу. 25 грудня 1942 року Військовою колегією Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу направлено на дослідування. 5 червня 1947 року УМВС Луганської обл. справу припинено за недоведеністю звинувачення. Реабілітований у 1994 році.
ТЕРЕНТЬЄВ Іван Панасович, 1900 р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, неписьменний. Проживав у Слов'яносербську, не працював. Арештований 20 лютого 1943 року за звинуваченням у службі в німецькій поліції. 7 травня 1943
року справу припинено за смертю підслідного, що
сталася 30 квітня 1943 року. Реабілітований у 1996
році.
ТЕРЕНТЬЄВ Леонтій Йосипович, 1894 р.
народження, смт Хрустальне Краснолуцької міськради, українець, освіта початкова. Проживав у Хрустальному, селянин-одноосібник. Арештований 2
листопада 1930 року за підозрою у намірі створити
контрреволюційну організацію. Рішення у справі
немає. Реабілітований у 1995 році.
ТЕРЕНТЬЄВ Семен Васильович, 1909 р. народження, смт Хрустальне Краснолуцької міськради, українець, освіта початкова. Проживав у м. Міусинську Краснолуцької міськради, не працював.
Арештований 4 листопада 1946 року за звинуваченням у пособництві німецьким окупантам. 4 лютого
1947 року виправданий Військовим трибуналом
військ МВС Луганської обл., з-під варти звільнений. Реабілітований у 1947 році.
ТЕРЕНТЬЄВ Семен Карпович, 1898 р. народження, с. Александровка Великоглушицького рну Куйбишевської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у смт Красноріченське Кремінського р-ну, швець промартілі інва-
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лідів. Луганським обласним судом 22 травня 1950
року засуджений до 25 р. позбавлення волі. Верховним судом УРСР 2 березня 1955 року міру покарання знижено до 6 р. Реабілітований у 1989 році.
ТЕРЕНТЬЄВ Сергій Григорович, 1891 р.
народження, смт Хрустальне Краснолуцької міськради, українець, освіта початкова. Проживав у Хрустальному, робітник шахти № 5-біс. "Трійкою"
УНКВС по Луганській обл. 10 вересня 1938 року
засуджений до розстрілу. Страчений 14 вересня
1938 року. Реабілітований у 1966 році.
ТЕРЕНТЬЄВА Тереза Йосипівна, 1912 р.
народження, с. Ребрикове Антрацитівського р-ну,
німкеня, неписьменна. Проживала у Ребриковому,
домогосподарка. Арештована 14 січня 1942 року за
звинуваченням в антирадянських висловлюваннях
при проведенні релігійних зібрань. У зв'язку з воєнним станом була етапована углиб країни. 7 березня
1949 року справу припинено за недостатністю матеріалів для притягнення до суду. Реабілітована у
1994 році.
ТЕРЕХІН Василь Петрович, 1884 р. народження, с. Мачеха Усть-Медведицького р-ну Волгоградської обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта початкова. Проживав у м. Красний Луч, залізничний майстер шахти № 7-8. Арештований 11 липня 1938 року за звинуваченням у приналежності
до контрреволюційної організації. 17 серпня 1939
року виправданий Луганським обласним судом. Реабілітований у 1939 році.
ТЕРЕХОВ Йосип Дмитрович, 1913 р. народження, м. Перевальськ, росіянин, освіта початкова. Проживав у Перевальську, робітник шахти № 4.
Донецьким обласним судом 9 вересня 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований
у 1967 році.
ТЕРЕХОВ Капітон Олексійович, 1878 р. народження, с. Верхній Попов Білокалитвинського рну Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта початкова. Проживав у м. Алчевську, возій-приватник. Судовою "трійкою" при Колегії ДПУ
УРСР 22 січня 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТЕРЕХОВ Матвій Олексійович, 1894 р. народження, х. Верхній Вешневець, Каменський р-н
Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта початкова. Проживав у м. Краснодоні, обліковець Краснодонського рудоуправління. Репресований двічі. Особливою нарадою при Колегії ДПУ
УРСР 16 грудня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. "Трійкою" УНКВС по Донецькій
обл. 9 квітня 1938 року засуджений до розстрілу.
Реабілітований відповідно у 1989 і 1959 роках.
ТЕРЕХОВ Мирон Федорович, 1894 р. народження, с. Островки Спаського р-ну Рязанської
обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, покрівельник з-ду
ім. Жовтневої революції. Військовим трибуналом
військ НКВС по охороні тилу 12 армії 4 грудня
1941 року засу.джений до 10 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1990 році.
ТЕРЕХОВ Олександр Семенович, 1898 р.
народження, м. Луганськ, українець, освіта початкова. Проживав у Луганську, не працював. Постановою Особливої наради при Колегії ОДПУ СРСР

від 12 липня 1929 року висланий за межі України.
Реабілітований у 1992 році.
ТЕРЕХОВ Тихон Іванович, 1897 р. народження, с. Запрудне Жиздринського р-ну Московської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта
н/середня. На час арешту член ВКП(б). Проживав
у м. Луганську, перший секретар міському Компартії України. Військовим трибуналом Харківського
військового округу 7 квітня 1939 року засуджений
до розстрілу. 14 серпня 1939 року Військовою колегією Верховного суду СРСР справу повернено на
дослідування. 2 лютого 1940 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1940 році.
ТЕРЕХОВА Зінаїда Семенівна, 1920 р. народження, м. Брянка, українка, освіта н/середня. Проживала у Брянці, не працювала. Особливою нарадою при НКВС СРСР 24 березня 1945 року засуджена до 3 р. позбавлення волі як соціально небезпечний елемент. Реабілітована у 1990 році.
ТЕРЕШЕНОК (ТЕРЕШОНОК) Петро Якович, 1902 р. народження, Латвія, білорус, освіта початкова. Проживав у м. Стаханові, кріпильник шахти № 3-3-біс. Особливою нарадою при НКВС СРСР
9 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1959 році.
ТЕРЕШКО Прокіп Григорович, 1894 р. народження, с. Уляниця Тростянецького р-ну Вінницької обл., українець, освіта середня. Проживав у
смт Родакове Слов'яносербського р-ну, електромеханік служби зв'язку зал.ст. Родакове. Особливою
"трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 27 вересня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1989 році.
ТЕРЕШКО Тихон Іванович, 1900 р. народження, с. Чемерин Пінського повіту Мінської губернії, білорус, освіта середня. Проживав у м. Луганську, помічник начальника ремонтного цеху зду ім. Артема. Арештований 16 грудня 1937 року.
"Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. засуджений
до 10 р. позбавлення волі. 10 червня 1939 року
УНКВС по Луганській обл. вирок скасовано, справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під
варти звільнений. Реабілітований у 1939 році.
ТЕРЕЩЕНКО Василь Дмитрович, 1918 р.
народження, смт Бірюкове Свердловської міськради, українець, освіта початкова. Проживав у м. Свердловську, моторист шахти № 14-17. Луганським
обласним судом 8 травня 1936 року засуджений до
5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТЕРЕЩЕНКО Василь Йосипович, 1907 р.
народження, с. Федорівка Олександрівського р-ну
Дніпропетровської обл., українець, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, контруктор бюро відділу головного механіка з-ду ім. Жовтневої революції. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 27
грудня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1964 році.
ТЕРЕЩЕНКО Володимир Пилипович,
1878 (1880) р. народження, с. Шульгинка Старобільського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Шульгинці, селянин-одноосібник. Особливою нарадою при Колегії ОДПУ 16 серпня 1929 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
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ТЕРЕЩЕНКО Григорій Петрович, 1879 р.
народження, смт Красноріченське Кремінського рну, українець, освіта початкова. Проживав у Красноріченському, старший конюх цегельного з-ду.
"Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 22 жовтня
1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1990 році.
ТЕРЕЩЕНКО Діомид Кононович, 1904 р.
народження, с. Михайлівка Кремінського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Михайлівці, бухгалтер організації "Донмолоко". "Трійкою"
УНКВС по Луганській обл. 13 вересня 1938 року
засуджений до розстрілу. Страчений 22 вересня
1938 року. Реабілітований у 1956 році.
ТЕРЕЩЕНКО Захар Йосипович, 1907 р. народження, с. Бугаївка Ізюмського р-ну Харківської
обл., українець, освіта початкова. Проживав у м.
Красний Луч, швець шевської майстерні відділу робітничого постачання тресту "Краснолучжитлобуд". Арештований 19 липня 1944 року за звинуваченням у зраді Батьківщини. 30 вересня 1946 року
справу припинено за недоведеністю звинувачення,
з-під варти звільнений. Реабілітований у 1995 році.
ТЕРЕЩЕНКО Іван Борисович, 1885 р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, неписьменний. Проживав у Слов'яносербську, селянин-одноосібник. Арештований 3 квітня 1931 року за звинуваченням в контрреволюційній агітації. 3 травня
1931 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у
1931 році.
ТЕРЕЩЕНКО Іван Якович, 1910 р. народження, с. Македонівка Лутугинського р-ну, росіянин.Проживав у м. Краснодоні, електромонтер шахти № 1-біс. "Трійкою" УНКВС по Луганській обл.
10 вересня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТЕРЕЩЕНКО Кузьма Федорович, 1910 р.
народження, с. Боголюбівка Калінінського р-ну
Приморського краю, Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у смт Новодар'ївка Ровеньківської міськради, сторож лісного складу. Луганським обласним судом 16 липня 1948 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
ТЕРЕЩЕНКО Микола Михайлович, 1891
р. народження, м. Олександрівськ Артемівської
райради м. Луганська, українець, освіта початкова.
Проживав у Луганську, черговий електрик з-ду ім.
Артема. Військовим трибуналом військ НКВС по
охороні тилу 12 армії 12 грудня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990
році.
ТЕРЕЩЕНКО Петро Йосипович, 1878
(1875) р. народження, с. Шульгинка Старобільського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у
Шульгинці, селянин-одноосібник. Особливою нарадою при Колегії ОДПУ 16 серпня 1929 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1989 році.
ТЕРЕЩЕНКО Петро Миколайович, 1907 р.
народження, с. Вишневка Щигровського р-ну Курської обл., Російська Федерація, українець, освіта
початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав
у м. Стаханові, машиніст врубмашини шахти № 66-біс. Луганським обласним судом 29 липня 1941

року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1993 році.
ТЕРЕЩЕНКО Стефан Несторович, 1915 р.
народження, с. Павловка Хотимського р-ну Могильовської обл., Білорусь, білорус, освіта початкова.
Проживав у м. Ровеньки, без певних занять. 14 лютого 1942 року Військовим трибуналом військ
НКВС військової частини 1125 засуджений до розстрілу. Вирок виконано 25 березня 1942 року. Реабілітований у 1993 році.
ТЕРЕЩЕНКО Тихін Іванович, 1888 р. народження, с. Полтавка, Одеська обл., українець, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, сторож
підсобного господарства з-ду ім. Жовтневої революції. Арештований 18 жовтня 1941 року за звинуваченням в антирадянській агітації. У зв'язку з воєнним станом був етапований углиб країни, де пізніше не виявлений. Реабілітований у 1994 році.
ТЕРЕЩУК Кузьма Кирилович, 1912 р. народження, с. Чаплинка Лисянського р-ну Київської
обл., українець, освіта початкова. Проживав у м.
Кремінна, муляр Кремінського будуправління. Військовим трибуналом Саратовського гарнізону, Російська Федерація, 2 серпня 1943 року засуджений
до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1992
році.
ТЕРЗЕМАН Сергій Олексійович, 1893 р.
народження, х. Подурець, Андрієво-Івановський рн Одеської обл., українець, освіта середня. Проживав у с. Вівчарове Троїцького р-ну, директор сільської школи. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 13
листопада 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1957 році.
ТЕРЛЕЦЬКИЙ Антон Степанович, 1901 р.
народження, с. Успенівка Успенівського р-ну Дніпропетровської обл., українець, освіта н/середня.
Проживав у м. Ровеньки, бухгалтер шахтоуправління "Червона троянда". Луганським обласним судом
23 липня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1969 році.
ТЕРЛЕЦЬКИЙ Олександр Семенович,
1916 р. народження, м. Новозибков Орловської
обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Перевальську, машиніст врубмашини шахти ім. Сталіна. "Трійкою" УНКВС по
Луганській обл. 14 вересня 1938 року засуджений
до розстрілу. Вирок виконано 23 вересня 1938 року.
Реабілітований у 1989 році.
ТЕРЛЕЦЬКИЙ Семен Пилипович, 1881 р.
народження, с. Великомихайлівка Олександрівського р-ну Дніпропетровської обл., українець, освіта
н/середня. Проживав у м. Артемівську Перевальського р-ну, бухгалтер школи. Арештований 15 серпня 1937 року за звинуваченням в антирадянській
агітації. У ході слідства звинувачення не було обгрунтовано. 7 лютого 1938 року справу припинено,
з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТЕРНЕНКО Яків Трохимович, 1905 р. народження, с. Новоганнівка Краснодонського р-ну,
українець, освіта середня. Проживав у Новоганнівці, секретар Новоганнівської сільської Ради. Донецьким обласним судом 3 грудня 1932 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1992 році.
ТЕРНЕЦЬКИЙ Геронім Михайлович, 1903
р. народження, с. Зелене Волочиського р-ну Вінницької обл., поляк, освіта початкова. Проживав у с.
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Кризьке Марківського р-ну, рільник к-пу "13 років
Жовтня". Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 20
листопада 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1961 році.
ТЕРНЕЦЬКИЙ Мартин Адамович, 1900 р.
народження, с. Зелене Волочиського р-ну Вінницької обл., поляк, освіта початкова. Проживав у с.
Кризьке Марківського р-ну, колгоспник к-пу ім.
Леніна. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТЕРНЕЦЬКИЙ Станіслав Блажейович,
1918 р. народження, с. Зелене Волочиського р-ну
Вінницької обл., поляк, освіта початкова. Проживав
у с. Бондарівка Марківського р-ну, колгоспник к-пу
ім. Воровського. Арештований 29 червня 1938 року
за звинуваченням в антирадянській націоналістичній пропаганді. 10 серпня 1939 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти
звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТЕРНИК Макар Дмитрович, 1886 р. народження, с. Можняківка Новопсковського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Можняківці, тесляр к-пу ім. Димитрова. "Трійкою" УНКВС
по Донецькій обл. 4 травня 1938 року засуджений
до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТЕРНИКОВ Яків Васильович, 1902 р. народження, смт Білолуцьк Новопсковського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Білолуцьку, селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради
при Колегії ДПУ УРСР від 16 березня 1933 року
висланий за межі України. Реабілітований у 1989
році.
ТЕРНИЦЬКИЙ (ТЕРНЕЦЬКИЙ) Павло
Адамович, 1906 р. народження, с. Зелене Волочиського р-ну Вінницької обл., поляк, неписьменний.
Проживав у с. Кризьке Марківського р-ну, колгоспник к-пу ім. Леніна. Комісією НКВС і Прокуратури
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1972 році.
ТЕРНОВИЙ Олександр Макарович, 1888 р.
народження, с. Ківшувата Таращанського р-ну Київської обл., українець, неписьменний. Проживав у
смт Іванівка Антрацитівського р-ну, кріпильник
шахти № 10-10-біс. Військовим трибуналом військ
НКВС Донецької обл. 13 липня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1995 році.
ТЕРНОВИЙ Яків Кузьмич, 1901 р. народження, с. Крута Гора Слов'яносербського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у с. Раївка
Слов'яносербського р-ну, бригадир к-пу "Зірка Жовтня". Іркутським обласним судом, Російська Федерація, 14 лютого 1942 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1991 році.
ТЕРНОВСЬКА Анна Іллівна, 1889 р. народження, с. Турець Новогрудського р-ну Мінської
обл., Білорусь, росіянка, освіта початкова. Проживала в с. Комишне Станично-Луганського р-ну,
колгоспниця к-пу "Заповіт Ілліча". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджена до 10 р. позбавлення волі. Реабілітована у
1994 році.
ТЕРНОВСЬКА (ТЕРНОВСЬКИХ) Федора
Єрмолаївна, 1884 р. народження, с. Підгірне Краснодонського р-ну, українка, неписьменна. Прожи-

вала в с. Колесниківка Станично-Луганського р-ну,
колгоспниця к-пу ім. III п'ятирічки. Арештована 27
грудня 1941 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 9 липня 1942 року справу повернено на
дослідування. У зв'язку з воєнним станом була етапована углиб країни. 11 березня 1948 року справу
припинено за недоведеністю звинувачення. Реабілітована у 1994 році.
ТЕРНОВСЬКОЙ (ТЕРНОВСЬКИЙ) Василь Дмитрович, 1893 р. народження, с-ще Хрящівка Краснодонського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у смт Станично-Луганське, робітник Станично-Луганського лісництва. "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 29 квітня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1960 році.
ТЕРНОВСЬКОЙ Захар Тимофійович, 1881
р. народження, с. Гарасимівка Станично-Луганського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у
Гарасимівці, селянин-одноосібник. Арештований 7
лютого 1930 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 26 березня 1930 року справу припинено, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1930
році.
ТЕРНОВСЬКОЙ Іван Олександрович, 1904
(1897) р. народження, с. Сизе Станично-Луганського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у м.
Краснодоні, возій шахти № 2-біс. "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований
у 1959 році.
ТЕРНОВСЬКОЙ Марко Петрович, 1909 р.
народження, с. Шаповалівка Дворічанського р-ну
Харківської обл., українець, освіта початкова. Проживав у м. Алчевську Перевальського р-ну, лісогон
шахти № 10. Арештований 17 липня 1938 року за
звинуваченням в антирадянській агітації. 28 грудня
1938 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований
у 1994 році.
ТЕРНЮК Павло Дмитрович, 1902 р. народження, с. Михайлівка Лебединського р-ну Сумської обл., українець, освіта початкова. Проживав у
смт Успенка Лутугинського р-ну, робітник шахти
ім. Ворошилова. Арештований 16 липня 1942 року
за звинуваченням в антирадянській агітації. 26 вересня 1942 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТЕРОМАЛИ Михайло Митрофанович,
1899 р. народження, с. Улакли Великоянисольського р-ну Донецької обл., грек, освіта початкова. Проживав у смт Борівське Попаснянського р-ну, бригадир радгоспу "Донсода". Арештований 8 лютого
1938 року за звинуваченням у приналежності до
контрреволюційної шпигунської організації. 8 жовтня 1938 року справу припинено за недоведеністю
звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1938 році.
ТЕРПОВСЬКИЙ Антон Антонович, 1902 р.
народження, Польща, поляк, освіта початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької міськради,
вантажник шахти № 12. Особливою "трійкою"
УНКВС по Луганській обл. 29 вересня 1938 року
засуджений до розстрілу. Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. Реабілітований у 1989 році.
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ТЕРСКОВА Марія Тихонівна, 1915 р. народження, х. Краснянський, Кумилженський р-н Волгоградської обл., Російська Федерація, росіянка,
освіта початкова. Проживала в м. Красний Луч, домогосподарка. Арештована 25 січня 1942 року за
звинуваченням в антирадянських висловлюваннях.
12 травня 1942 року справу припинено за недостатністю матеріалів для притягнення до суду. Реабілітована у 1994 році.
ТЕРТИЧЕНКО Ольга Олександрівна, 1913
р. народження, с. Дудникове Запорізького р-ну Запорізької обл., німкеня, освіта початкова. Проживала в м. Ровеньки, не працювала. Особливою нарадою при НКВС СРСР 1 липня 1944 року засуджена
до 5 р. позбавлення волі. Реабілітована у 1990 році.
ТЕРТИЧНА Любов Григорівна, 1926 р. народження, с. Малі Бучки Сахновського р-ну Полтавської обл., українка, освіта середня. Проживала в
м. Луганську, студентка медичного технікуму. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл.
10-11 липня 1945 року засуджена до 8 р. позбавлення волі. Реабілітована у 1990 році.
ТЕРТИЧНИЙ Андрій Маркович, 1911 р. народження, с. Новоосинове Куп'янського р-ну Харківської обл., українець, освіта початкова. Проживав у м. Попасна, сигнальник зал.ст. Попасна. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл.
28 травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1991 році.
ТЕРТИЧНИЙ Григорій Якович, 1925 р. народження, м. Кремінна, українець, освіта початкова. Проживав за місцем народження, вибійник шахти. Військовим трибуналом військ НКВС Саратовської обл., Російська Федерація, 4 серпня 1943 року
засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1993 році.
ТЕРТИЧНИЙ Олексій Тихонович, 1900 р.
народження, с. Піски Новопсковського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у м. Старобільську, швець швейної фабрики. Арештований 24 січня
1943 року за звинуваченням у зрадницькій діяльності в період німецької окупації.17 квітня 1943 року
справу припинено, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТЕРТИЧНИЙ Павло Миколайович, 1904 р.
народження, смт Біловодськ, українець, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював.
Арештований 4 січня 1942 року за звинуваченням в
антирадянських висловлюваннях і вихвалянні німецької армії. У зв'язку з воєнним станом був етапований углиб країни, де пізніше не виявлений. 15 вересня 1949 року справу припинено за недоведеністю звинувачення. Реабілітований у 1994 році.
ТЕРТИЧНИЙ Панас Трохимович, 1899 р.
народження, смт Новопсков, українець, освіта початкова. Проживав у Новопскові, селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради при Колегії
ДПУ УРСР від 31 січня 1931 року висланий за межі
України. Реабілітований у 1989 році.
ТЕРТИЧНИЙ Степан Лазарович, 1874 р.
народження, с. Сухе Новопсковського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Сухому, селянинодноосібник. Постановою Особливої наради при
Колегії ДПУ УРСР від 31 січня 1931 року висланий
за межі України. Реабілітований у 1989 році.

ТЕРТИЧНИЙ Федір Трохимович, 1888 р.
народження, ст-ця Мальчевська Міллеровського рну Ростовської обл., Російська Федерація, українець, неписьменний. Проживав у с. Сичівка Марківського р-ну, без певних занять. "Трійкою"
УНКВС по Луганській обл. 15 вересня 1938 року
засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТЕРТИЧНИЙ Яків Макарович, 1905 р. народження, с. Тростянець Тростянецького р-ну Сумської обл., українець, освіта початкова. Проживав у
м. Луганську, тесляр 15-ї дистанції колії зал.ст. Луганськ. Військовим трибуналом Північно-Донецької залізниці 17 квітня 1944 року засуджений до 10
р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТЕРТИШНИЙ (ТЕРТИЧНИЙ) Єгор Євдокимович, 1903 р. народження, с. Мала Бурімка Чорнобаївського р-ну Київської обл., українець, освіта
середня. Проживав у м. Луганську, шкільний учитель. Судовою "трійкою" при Колегії ДПУ УРСР
25 січня 1932 року засуджений до 5 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1989 році.
ТЕРТИШНИЙ (ТЕРТИЧНИЙ) Іван Євдокимович, 1906 р. народження, с. Мала Бурімка Чорнобаївського р-ну Київської обл., українець, освіта
середня. Проживав у м. Луганську, шкільний учитель. Судовою "трійкою" при Колегії ДПУ УРСР 25
січня 1932 року засуджений до 5 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1989 році.
ТЕРТИШНИЙ (ТЕРТИЧНИЙ) Іван Макарович, 1906 р. народження, с. Гладківщина Гельмязівського р-ну Полтавської обл., українець, освіта
початкова. Проживав у смт Станично-Луганське,
робітник залізничної магістралі Москва-Донбас. 12
березня 1933 року арештований як соціально ворожий елемент. 29 квітня 1933 року справу припинено, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1933
році.
ТЕРТИШНИЙ (ТЕРТИЧНИЙ) Олександр
Євдокимович, 1908 р. народження, с. Мала Бурімка Чорнобаївського р-ну Київської обл., українець,
освіта початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар
з-ду ім. Жовтневої революції. Постановою Судової
"трійки" при Колегії ДПУ УРСР від 25 січня 1932
року висланий за межі України. Реабілітований у
1989 році.
ТЕРТИШНИЙ Улантій Андрійович, 1904 р.
народження, с. Безгинове Новоайдарського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Безгиновому, бригадир рільничої бригади к-пу ім. Петровського. Спецколегією Донецького обласного суду
10 серпня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1988 році.
ТЕРЯЄВ Стефан Юхимович, 1897 р. народження, с. Здоровець Лівенського р-ну Курської
обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Алчевську, монтажник з-ду ім.
Ворошилова. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл.
20 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1959 році.
ТЕСВЕНКО Іона Петрович, 1879 р. народження, смт Бірюкове Свердловської міськради,
українець, освіта початкова. Проживав у Бірюковому, селянин-одноосібник. Постановою Особливої
наради при НКВС СРСР від 8 травня 1931 року ви-
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сланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТЕСЛЕНКО Степан Никифорович, 1914 р.
народження, с. Шуліківка Біловодського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у м. Стаханові,
електрослюсар шахти № 3-3-біс. Арештований 15
листопада 1935 року за звинуваченням у навмисному виведенні з ладу електромотора на шахті. 1 квітня 1936 року справу припинено за недоведеністю
звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТЕСЛЕНКО Тарас Петрович, 1885 р. народження, м. Кіровськ, українець, освіта початкова.
Проживав у Кіровську, робітник кам'яного кар'єру.
Лінійним судом Північно-Донецької залізниці 27
вересня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1989 році.
ТЕСЛЕНКО Яким Михайлович, 1894 р. народження, смт Новоолександрівка Краснодонського р-ну, українець, освіта н/середня. Проживав у
Новоолександрівці, податковий інспектор райфінвідділу. Луганським обласним судом 14 січня 1946
року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
ТЕСЛЯ Михайло Петрович, 1926 р. народження, с. Сенькове Старобільського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у м. Антрациті,
бурильник шахти № 26-44. Луганським обласним
судом 28 жовтня 1953 року засуджений до 25 р. позбавлення волі. 26 січня 1955 року Верховним судом УРСР міру покарання знижено до 5 р. Реабілітований у 1991 році.
ТЕСМЕР Август Августович, 1900 р. народження, Німеччина, німець, освіта середня. Проживав у м. Брянка, кріпильник шахти № 12. "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 7 вересня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТЕСОВ Микола Григорович, 1911 р. народження, м. Луганськ, українець, освіта початкова.
Проживав у Луганську, фрезерувальник з-ду ім.
Жовтневої революції. Луганським обласним судом
2 квітня 1948 року засуджений до 10 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1990 році.
ТЕСЦОВ Леонід Семенович, 1914 р. народження, с. Микільське Троїцького р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, не
працював. Донецьким обласним судом 22 червня
1936 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1993 році.
ТЕТЕРІН Григорій Тимофійович, 1913 р.
народження, Леб’язький р-н Кіровської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, міліціонер. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 25 травня 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТЕТЕРІН Іван Федорович, 1906 р. народження, с. Платово Канишевського р-ну Курської
обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Гірське Первомайської міськради, тесляр шахти "Гірська". Арештований 28 лютого 1933 року за звинуваченням в антирадянській
агітації. 28 червня 1933 року справу припинено за
недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1933 році.

ТЕТЕРЮК Федір Тимофійович, 1893 р. народження, с. Кискошине Мелітопольського повіту,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Краснодоні, коваль тресту "Донбасжитлобуд". Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 1
лютого 1933 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТЕТЕРЯ Іван Францович, 1874 р. народження, с. Новий Завод Мархлевського р-ну Київської
обл., поляк, неписьменний. Проживав у с. Рогове
Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу ім. Кірова.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 листопада
1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1989 році.
ТЕТЕРЯ Йосип Іванович, 1913 р. народження, с. Новий Завод Мархлевського р-ну Київської
обл., поляк.Проживав у с. Рогове Новопсковського
р-ну, візник к-пу ім. Кірова. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року засуджений
до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТЕТЕРЯ Йосип Лаврентійович, 1873 р. народження, с. Кошелівка Пулинського р-ну Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у с. Лісна
Поляна Марківського р-ну, робітник радгоспу "Старобільський". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1963 році.
ТЕТИШ Кальман Янушович, 1896 р. народження, Югославія, угорець, освіта середня. Проживав у м. Брянка, електрослюсар шахти № 12.
"Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 2 серпня 1937
року засуджений до розстрілу. Вирок виконано 29
серпня 1937 року. Реабілітований у 1989 році.
ТЕТУШКІНА Клавдія Іллівна, 1924 р. народження, м. Рассказово, Тамбовська обл., Російська Федерація, росіянка, освіта н/середня. Проживала в м. Луганську, бібліотекар обласної бібліотеки.
Військовим трибуналом військ НКВС Луганської
обл. 20 жовтня 1944 року засуджена до 15 р. позбавлення волі. 18 березня 1947 року міру покарання
знижено до 10 р. Реабілітована у 1991 році.
ТЕТЮКОВ Павло Сергійович, 1924 р. народження, с. Куземівка Сватівського р-ну, українець,
освіта середня. Проживав у м. Стаханові, учень.
Військовим трибуналом 8 армії 9 січня 1946 року
засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1959 році.
ТЕХНЕНКО Григорій Маркович, 1896 р.
народження, смт Бокове-Платове Антрацитівської
міськради, українець, освіта початкова. Проживав у
м. Антрациті, десятник гірничих робіт шахтоуправління № 6. Арештований 3 квітня 1943 року за звинуваченням у зрадницькій діяльності. 4 жовтня
1943 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у
1994 році.
ТЕЦЛАВ Рейнгольд Рейнгольдович, 1896 р.
народження, с. Непізнаничі Ємільчинського р-ну
Київської обл., німець, освіта початкова. Проживав
у с. Глотівка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Новий шлях". Особливою нарадою при НКВС СРСР
13 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТИКІН Іван Сергійович, 1900 р. народження, м. Стаханов, росіянин, освіта н/середня. Проживав у Стаханові, начальник служби руху шахти ім.
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Ілліча. Донецьким обласним судом 2-3 серпня 1938
року засуджений до розстрілу. Реабілітований у
1962 році.
ТИМАШЕВ Петро Максимович, 1923 р. народження, смт Щотове Антрацитівської міськради,
росіянин, освіта початкова. Військовослужбовець,
рядовий 969 стрілецького полку 6 механізованого
корпусу. Військовим трибуналом 4 танкової армії
24 січня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1994 році.
ТИМАШЕВ (ТИМОШЕВ) Степан Михайлович, 1886 (1887) р. народження, смт Нижнє Первомайської міськради, українець, освіта початкова.
Проживав у Нижньому, селянин-одноосібник. Репресований двічі. Артемівським окружним судом 1017 січня 1929 року засуджений до 6 р. позбавлення
волі. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 8 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі.
Реабілітований відповідно у 1998 і 1989 роках.
ТИМЕРХАНОВ Андрій Савелійович, 1924
р. народження, м. Стаханов, татарин, освіта початкова. Проживав у Стаханові, робітник шахти № 1.
Арештований 1 травня 1942 року за звинуваченням
у співробітництві з агентурою німецької розвідки.
13 червня 1942 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТИМІНСЬКИЙ Рафаїл Миколайович, 1901
р. народження, с. Чернеча Слобода Новоград-Волинського р-ну Київської обл., поляк, освіта початкова. Проживав у с. Павлівка Білокуракинського рну, рахівник контори "Заготсіно". Комісією НКВС і
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1990 році.
ТИМОНІН Абрам Костянтинович, 1911 р.
народження, с. Русаново, Смоленська обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робітник з-ду "Донсода". Військовим трибуналом 230 стрілецької дивізії 18 грудня 1941 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1992 році.
ТИМОНОВ Євген Миколайович, 1903 р.
народження, с. Мужланово Золотухінського р-ну
Курської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Перевальську, тесляр
шахти № 3. "Трійкою" УНКВС по Луганській обл.
21 вересня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1958 році.
ТИМОФЄЄВ Василь Тимофійович, 1890 р.
народження, м. Первомайськ, українець, освіта початкова. Проживав у м. Стаханові, головний бухгалтер шахти № 4-2-біс. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 25 листопада 1937 року засуджений до 8
р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТИМОФЄЄВ Володимир Павлович, 1883 р.
народження, м. Луганськ, українець, освіта початкова. Проживав у Луганську, возій артілі "Транспортник". Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 2 липня 1942 року засуджений до розстрілу. 6 липня 1942 року Військовим трибуналом
Південного фронту розстріл замінено 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТИМОФЄЄВ Іван Іванович, 1891 р. народження, с. Анатолівка Жовтневого р-ну Одеської
обл., росіянин, освіта середня. Проживав у м. Алчевську, землемір міськкомунгоспу. Особливою на-

радою при НКВС СРСР 22 березня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1961 році.
ТИМОФЄЄВ Іван Іванович, 1904 р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, українець, освіта середня. На час арешту член ВКП(б).
Проживав у м. Попасна, голова райвиконкому. Військовою колегією Верховного суду СРСР 5 вересня
1938 року засуджений до розстрілу і того ж дня
страчений. Реабілітований у 1958 році.
ТИМОФЄЄВ Іван Минович, 1886 р. народження, м. Луганськ, українець, освіта початкова.
Проживав у Луганську, бракувальник "Головтекстильзбуту". Військовим трибуналом військ НКВС
Луганської обл. 8 січня 1942 року засуджений до 10
р. позбавлення волі. Реабілітований у 1995 році.
ТИМОФЄЄВ Микола Володимирович, 1887
р. народження, с. Городище Урицького р-ну Орловської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта середня. Проживав у м. Лутугине, агроном підсобного господарства міськкомунгоспу. Арештований 5
травня 1944 року за звинуваченням в антирадянських висловлюваннях та пособництві німецьким
окупантам. 17 жовтня 1944 року виправданий Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл.
Реабілітований у 1944 році.
ТИМОФЄЄВ Павло Пилипович, 1889 р. народження, м. Міусинськ Краснолуцької міськради,
українець, освіта початкова. Проживав у Міусинську, слюсар шахти № 4-біс. Судовою "трійкою" при
Колегії ДПУ УРСР 20 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волі умовно. Реабілітований у 1961 році.
ТИМОФЄЄВ Петро Леонтійович, 1887 р.
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Первомайську, кріпильник шахти "Альберт". Арештований 25 червня 1938 року за підозрою у шкідництві
й антирадянській агітації. 18 серпня 1938 року
справу припинено за недостатністю матеріалів для
притягнення до суду, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТИМОФЄЄВ Петро Миколайович, 1910 р.
народження, м. Міусинськ Краснолуцької міськради, українець, освіта початкова. Проживав у м. Красний Луч, вибійник шахти № 4-біс. Арештований
19 листопада 1943 року за звинуваченням у зраді
Батьківщини. 14 січня 1944 року справу.припинено
за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1944 році.
ТИМОФЄЄВА Раїса Антонівна, 1904 р. народження, с. Яковлівка Артемівського р-ну Донецької обл., українка, освіта початкова. Проживала в м.
Попасна, домогосподарка. Арештована 18 листопада 1938 року як член сім'ї репресованого за звинуваченням у зраді Батьківщини. 9 січня 1939 року
справу припинено за недостатністю матеріалів для
притягнення до суду. Реабілітована у 1994 році.
ТИМОФІЄНКО Катерина Миколаївна,
1909 р. народження, с. Рафайлівка Антрацитівського р-ну, українка, освіта початкова. Проживала в с.
Оріхове Антрацитівського р-ну, колгоспниця к-пу
"Вірний шлях". Постановою Особливої наради при
НКВС СРСР від 16 вересня 1934 року вислана за
межі України. Реабілітована у 1990 році.
ТИМОФІЄНКО Костянтин Семенович,
1920 р. народження, с. Вишневе Антрацитівського
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р-ну, українець, освіта початкова. Військовослужбовець, молодший сержант розвідвзводу 2 лижного
батальйону 34 окремої лижної бригади. Військовим
трибуналом 22 укріпрайону Ленінградського фронту 18 листопада 1942 року засуджений до розстрілу. 12 грудня 1942 року Військовим трибуналом
Ленінградського фронту розстріл замінено 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1994 році.
ТИМОХІН Гаврило Васильович, 1910 р. народження, Свердловський р-н Орловської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта н/середня. Проживав у м. Попасна, начальник цеху вагоноремонтного з-ду зал.ст. Попасна. "Трійкою" УНКВС по
Донецькій обл. 3 грудня 1937 року засуджений до
розстрілу. Вирок виконано 14 грудня 1937 року. Реабілітований у 1962 році.
ТИМОХІН Тихін Євграфович, 1905 р. народження, м. Стаханов, росіянин, освіта початкова.
На час арешту член ВКП(б). Проживав у Стаханові,
завідуючий магазином с-ща шахти № 2-5 "Кам'янка". Арештований 15 серпня 1937 року за звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації. Рішення у справі немає. Реабілітований у
1995 році.
ТИМОХІНА Єфросинія Петрівна, 1912 р.
народження, м. Золоте Первомайської міськради,
росіянка, освіта початкова. Проживала у Золотому,
бракувальниця вугілля Золотівського рудника. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 21
квітня 1945 року вислана за межі України. Реабілітована у 1990 році.
ТИМОШАДЧЕНКО Ферапонт Михайлович, 1901 р. народження, с. Домаха Лозівського рну Харківської обл., українець, освіта н/середня.
Проживав у смт Іванівка Антрацитівського р-ну,
начальник вагоноремонтного пункту зал.ст. Штерівка. Військовою колегією Верховного суду СРСР
30 жовтня 1938 року засуджений до розстрілу. І того ж дня страчений. Реабілітований у 1957 році.
ТИМОШЕВСЬКИЙ Михайло Галактіонович, 1914 р. народження, Одеська обл., росіянин,
освіта середня. Проживав у м. Луганську, уповноважений видавництва "Луганская правда". Арештований 13 березня 1943 року за звинуваченням у пособництві німецьким окупантам. 15 липня 1943 року справу припинено за смертю підслідного. Реабілітований у 1995 році.
ТИМОШЕК Никифор Романович, 1914 р.
народження, с. Киликіїв Славутського р-ну Хмельницької обл., українець, освіта початкова. Проживав у смт Нагольно-Тарасівка Ровеньківської міськради, гірничий робітник шахти № 2-3. Комісією
НКВС і Прокуратури СРСР 29 січня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТИМОШЕК Семен Романович, 1910 р. народження, с. Киликіїв Славутського р-ну Хмельницької обл., українець, освіта початкова. Проживав у
м. Ровеньки, возій шахти № 2-3. Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 січня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1989 році.
ТИМОШЕНКО Іван Іванович, 1913 р. народження, с. Новочигириновка Кашарського р-ну Ростовської обл., Російська Федерація, українець, освіта н/середня. Проживав у с. Оріхівка Лутугинського р-ну, рахівник сільпо. Особливою нарадою при

НКВС СРСР 12 лютого 1944 року засуджений до 10
р. позбавлення волі. Реабілітований у 1996 році.
ТИМОШЕНКО Микола Ілліч, 1912 р. народження, Краснопільський р-н Сумської обл., українець, освіта вища. Проживав у кол.с-щі Петрівське
Іванівської селищної Ради Антрацитівського р-ну,
старший зоотехнік радгоспу ім. Петровського. Репресований двічі. Арештований 19 вересня 1941 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 25
жовтня 1941 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. За тим
же звинуваченням арештований 24 січня 1942 року.
18 травня 1942 року справу припинено, з-під варти
звільнений. Реабілітований відповідно у 1994 і 1942
роках.
ТИМОШЕНКО Михайло Зіновійович, 1897
р. народження, м. Кременчук Полтавської обл.,
українець, освіта н/вища. Проживав у м. Попасна,
начальник ливарного цеху вагоноремонтного з-ду.
"Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 29 листопада
1937 року засуджений до розстрілу. Вирок виконано 2 грудня 1937 року. Реабілітований у 1957 році.
ТИМОШЕНКО Панас Кирилович, 1890 р.
народження, с. Таганча Каневського р-ну Київської
обл., українець, освіта початкова. Проживав у смт
Новодар'ївка Ровеньківської міськради, робітник
зал.ст. Дар'ївка. Військовим трибуналом 2 армії 20
травня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1994 році.
ТИМОШЕНКО Сергій Максимович, 1914
р. народження, с. Валява, Київська обл., українець,
освіта початкова. Проживав у смт Ленінське Свердловської міськради, бурильник шахти № 3-4 тресту
"Свердловвугілля". 15 квітня 1942 року Військовим
трибуналом військ НКВС по охороні тилу військової частини 1125 засуджений до 10 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1990 році.
ТИМОШИН Олександр Михайлович, 1915
р. народження, с. Петрівка Білокуракинського р-ну,
росіянин, освіта середня. Військовослужбовець,
старший борттехнік 8 авіаційного полку, Забайкальський військовий округ. Арештований 30 вересня 1940 року за звинуваченням в антирадянській
агітації. 27 листопада 1940 року виправданий Військовим трибуналом 12 стрілецького корпусу. Реабілітований у 1940 році.
ТИМОЩЕНКО (ТИМОЩЕНКОВ) Іван
Андрійович, 1889 р. народження, х. Стара Станиця, Глубокинський р-н Ростовської обл., Російська
Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у
смт Ізварине Краснодонської міськради, конюх селищного хлібозаводу. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 15 квітня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1957 році.
ТИМОЩЕНКО Іван Васильович, 1908 р.
народження, с. Великий Суходіл Краснодонського
р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у Великому Суходолі, лісоруб. 2 квітня 1935 року відібрано підписку про невиїзд – звинувачувався в антирадянській агітації. 13 травня 1935 року виправданий
народним судом Краснодонського р-ну, з-під варти
звільнений. Реабілітований у 1935 році.
ТИМОЩЕНКО Іван Михайлович, 1901 р.
народження, с. Міллерово Матвєєво-Курганського
р-ну Ростовської обл., Російська Федерація, українець, освіта початкова. Проживав у смт Кріпенсь-
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кий Антрацитівської міськради, вантажник шахти
№ 25-біс. Судовою "трійкою" при Колегії ДПУ
УРСР 7-8 березня 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТИМОЩЕНКО Іван Федотович, 1897 р. народження, м. Краснодон, росіянин, освіта початкова. Проживав у Краснодоні, технік-будівельник
райземвідділу. "Трійкою" УНКВС по Донецькій
обл. 15 квітня 1938 року засуджений до розстрілу.
Реабілітований у 1960 році.
ТИМОЩЕНКОВ Пилип Дем'янович, 1890
р. народження, х. Стара Станиця Глубокинський рн Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта початкова. Проживав у м. Краснодоні, рахівник шахти № 1-біс. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 29 квітня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1961 році.
ТИМОЩУК Павло Юхимович, 1887 р. народження, с. Ужачин Новоград-Волинського р-ну
Київської обл., українець, освіта початкова. Проживав у с. Колядівка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу ім. Молотова. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 15 січня 1938 року засуджений до 10 р.
позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТИМОЩУК Петро Григорович, 1931 р. народження, с. Кияни Новоград-Волинського р-ну
Київської обл., українець, освіта н/середня. Проживав у м. Кіровську, учень гірничопромислової школи № 28. Луганським обласним судом 13 липня
1951 року засуджений до 10 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1989 році.
ТИМЧЕНКО Дмитро Олексійович, 1899 р.
народження, с. Медвежанка Свердловської міськради, українець, освіта початкова. Проживав у м. Свердловську, возій-приватник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 31 серпня
1932 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТИМЧЕНКО Максим Юхимович, 1885 р.
народження, м. Кіровськ, українець, освіта початкова. Проживав у Кіровську, колгоспник. Військовим
трибуналом військ НКВС Луганської обл. 17 березня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1992 році.
ТИМЧЕНКО Микола Антонович, 1884 р.
народження, с. Розкішне Лутугинського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Розкішному,
стропальник Луганського з-ду № 60. "Трійкою"
УНКВС по Луганській обл. 15 вересня 1938 року
засуджений до розстрілу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабілітований у 1967 році.
ТИМЧЕНКО Михайло Михайлович, 1894
р. народження, смт Бокове-Платове Антрацитівської міськради, українець, освіта середня. Проживав
у м. Антрациті, завідуючий електромеханічною
майстернею. Судовою "трійкою" при Колегії ДПУ
УРСР 20 лютого 1934 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1959 році.
ТИМЧЕНКО Олександр Леонтійович, 1899
р. народження, с. Куземівка Сватівського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Куземівці,
податковий агент Сватівського райфінвідділу. Військовим трибуналом Сватівського гарнізону 19 березня 1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1991 році.

ТИМЧЕНКО Панас Олексійович, 1904 р.
народження, м. Брянка, українець, освіта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у Брянці, коваль шахти № 12 "Брянка". Особливою нарадою при НКВС СРСР 14 листопада 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1960 році.
ТИМЧЕНКО Петро Андрійович, 1873 р. народження, с. Миколаївка Свердловської міськради,
українець, освіта початкова. Проживав у Миколаївці, селянин-одноосібник. Особливою нарадою при
Колегії ОДПУ СРСР 29 січня 1930 року засуджений
до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТИМЧЕНКО Семен Олексійович, 1913 р.
народження, с. Боброво Рокитянського р-ну Курської обл., Російська Федерація, українець, освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, прибиральник породи "Шахтобуду". Арештований 26 лютого
1942 року за звинуваченням у шпигунстві. 23 травня 1942 року справу припинено за недоведеністю
звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТИМЧЕНКО Сергій Степанович, 1877 р.
народження, с. Микільське Міловського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у с. Діброва Міловського р-ну, колгоспник к-пу ім. Тельмана. Арештований 14 листопада 1941 року за звинуваченням в
антирадянській агітації.30 грудня 1941 року виправданий Військовим трибуналом 240 стрілецької дивізії. Реабілітований у 1941 році.
ТИМЧЕНКО Стефан Гаврилович, 1913 р.
народження, смт Білокуракине, українець, освіта
початкова. Проживав у м. Гірське Первомайської
міськради, робітник шахти "Карбоніт". "Трійкою"
при Колегії ДПУ УРСР 20 січня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1989 році.
ТИМЧЕНКО Тихін Степанович, 1886 р. народження, с. Микільське Міловського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у с. Діброва Міловського р-ну, голова к-пу ім. Тельмана. Арештований 6 грудня 1943 року за звинуваченням в
контрреволюційному саботажі. 28 грудня 1943 року
виправданий Військовим трибуналом військ НКВС
Луганської обл. Реабілітований у 1943 році.
ТИМЧЕНКО Уляна Савеліївна, 1906 р. народження, с. Куземівка Сватівського р-ну, українка,
освіта початкова. Проживала в Куземівці, колгоспниця к-пу ім. Ворошилова. Військовим трибуналом
Сватівського гарнізону 21 квітня 1942 року засуджена до 6 р. позбавлення волі. Реабілітована у
1991 році.
ТИМЧЕНКО Федот Прокопович, 1912 р.
народження, с. Микільське Міловського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Микільському,
тракторист МТС. Луганським обласним судом 21
листопада 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТИНЬКОВ Дмитро Васильович, 1885 р. народження, с. Іллінка Троїцького р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав в Іллінці, селянин-одноосібник. Арештований 29 квітня 1931 року за
звинуваченням в антирадянській агітації. 10 серпня
1931 року справу припинено за недоведеністю звинувачення. Реабілітований у 1994 році.
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ТИНЬКОВ Іван Іванович, 1905 р. народження, с. Іллінка Троїцького р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, вантажник
шахти "Труд шахтаря". "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 29 листопада 1937 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1990 році.
ТИНЯЄВ Тимофій Васильович, 1905 р. народження, с. Бахмутівка Новоайдарського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у смт Петрівка
Станично-Луганського р-ну, техпрацівник райлікарні. Особливою нарадою при МДБ СРСР 25 лютого
1950 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. 23
травня 1955 року міру покарання знижено до 5 р.
Реабілітований у 1965 році.
ТИРКАЛОВ Олексій Олександрович, 1912
р. народження, смт Ганнівка Брянківської міськради, українець, освіта вища. Військовослужбовець,
командир взводу окремого винищувального протитанкового дивізіону. Військовим трибуналом окремої мотострілецької бригади особливого призначення 25 грудня 1942 року засуджений до розстрілу. 28 січня 1943 року Військовою колегією Верховного суду СРСР розстріл замінено 15 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1995 році.
ТИСЄЄВ Дмитро Федорович, 1893 р. народження, с. Духово Новосільського р-ну Курської
обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у смт
Успенка Лутугинського р-ну, машиніст Вільхівського коксохімзаводу. Луганським обласним судом
20 лютого 1939 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1967 році.
ТИСЯЧНИЙ Прокіп Іванович, 1906 р. народження, м. Сватове, українець, освіта початкова.
Проживав у м. Сватове. Військовослужбовець, рядовий 2 батальйону 200 запасного стрілецького
полку. Військовим трибуналом 47 запасної стрілецької бригади 17 жовтня 1943 року засуджений до 7
р. позбавлення волі. Реабілітований у 1993 році.
ТИТАР Володимир Васильович, 1924 р. народження, с. Преображенне Сватівського р-ну,
українець, освіта н/середня. Військовослужбовець.
Військовим трибуналом 52 армії 6 червня 1945 року засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1991 році.
ТИТАР Іван Кузьмич, 1893 р. народження,
с. Романівка Новоград-Волинського р-ну Київської
обл., українець, освіта початкова. Проживав у с.
Михайлюки Новоайдарського р-ну, коваль к-пу ім.
Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР
16 січня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1956 році.
ТИТАРЕВ Семен Никифорович, 1899 р. народження, с. Преображенне Сватівського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Горлівка Донецької обл., ізолювальник азотно-тукового
комбінату. Репресований двічі. Старобільським
окружним судом 17 вересня 1934 року засуджений
до 10 р. позбавлення волі. Особливою "трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 31 жовтня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований
відповідно у 1990 і 1960 роках.
ТИТАРЕВА Марія Василівна, 1907 р. народження, м. Стаханов, українка, освіта початкова.
Проживала за місцем народження, домогосподарка.
Луганським обласним судом 13 травня 1952 року

засуджена до 25 р. позбавлення волі. 1 липня 1954
року Верховним судом УРСР міру покарання знижено до 8 р. Реабілітована у 1990 році.
ТИТАРЕНКО Анастасія Григорівна, 1922
р. народження, с. Чабанівка Новоайдарського р-ну,
українка, освіта початкова. Проживала в м. Лисичанську, листоноша. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 14 жовтня 1944 року засуджена до 3 р.
позбавлення волі. Реабілітована у 1964 році.
ТИТАРЕНКО Антон Кузьмич, 1896 р. народження, смт Ганнівка Брянківської міськради, українець, освіта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у с. Суходіл Слов'яносербського
р-ну, голова правління кооперативу при радгоспі
"Кадіївський пролетар". Арештований 28 листопада
1935 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 13 січня 1936 року справу припинено за відсутністю складу злочину, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1936 році.
ТИТАРЕНКО Борис Максимович, 1911 р.
народження, с. Караяшник Старобільського р-ну,
українець, освіта початкова. Військовослужбовець,
командир відділення взводу ПВО 303 стрілецького
полку. Військовим трибуналом 69 стрілецької дивізії 27 квітня 1942 року засуджений до розстрілу і
того ж дня страчений. Реабілітований у 1998 році.
ТИТАРЕНКО Василь Гнатович, 1890 р. народження, с. Єпіфанівка Кремінського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Єпіфанівці, селянин-одноосібник. Арештований 9 вересня 1931
року за звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації. 13 грудня 1931 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під
варти звільнений. Реабілітований у 1931 році.
ТИТАРЕНКО Василь Митрофанович, 1897
р. народження, с. Залізне Дзержинського р-ну Донецької обл., українець, освіта середня. На час арешту член ВКП(б). Проживав у смт Білолуцьк Новопсковського р-ну, другий секретар райкому Компартії України. Військовою колегією Верховного суду
СРСР 29 березня 1938 року засуджений до розстрілу і того ж дня страчений. Реабілітований у 1957
році.
ТИТАРЕНКО Гаврило Іванович, 1865 р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у Калиновому,
селянин-одноосібник. Арештований 20 березня
1931 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 18 лютого 1932 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТИТАРЕНКО Григорій Дмитрович, 1884 р.
народження, с. Чабанівка Новоайдарського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у Чабанівці,
колгоспник к-пу ім. Ворошилова. Арештований 19
вересня 1931 року за звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації. 30 листопада
1931 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у
1931 році.
ТИТАРЕНКО Григорій Степанович, 1905
р. народження, с. Чугинка Станично-Луганського рну, українець, освіта початкова. Проживав у смт
Калинове Попаснянського р-ну, десятник служби
вентиляції шахти ім. Менжинського. "Трійкою"
УНКВС по Луганській обл. 10 вересня 1938 року
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засуджений до розстрілу. Вирок виконано 23 грудня 1938 року. Реабілітований у 1961 році.
ТИТАРЕНКО Іван Григорович, 1906 р. народження, с. Чабанівка Новоайдарського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Чабанівці,
колгоспник к-пу "Незаможник". Арештований 15
серпня 1931 року за звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації. 30 листопада
1931 року справу припинено за недоведеністю звинувачення. Реабілітований у 1931 році.
ТИТАРЕНКО Іван Онисимович, 1891 р. народження, с. Весела Гора Слов'яносербського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Веселій
Горі, селянин-одноосібник. Репресований двічі. Судовою "трійкою" при Колегії ДПУ УРСР по Донецькій обл. 27 січня 1931 року засуджений до 5 р.
позбавлення волі умовно. Військовим трибуналом
військ НКВС Луганської обл. 18 травня 1943 року
засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований відповідно у 1989 і 1990 роках.
ТИТАРЕНКО Іларіон Терентійович, 1897 р.
народження, смт Великокам'янка Ровеньківської
міськради, українець, освіта початкова. Проживав у
Великокам'янці, уповноважений Донмісцевпрому.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 липня
1935 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1995 році.
ТИТАРЕНКО Йосип Архипович, 1913 р. народження, с. Гармашівка Біловодського р-ну, українець, освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий 307 артилерійського полку 169 стрілецької дивізії 28 армії. Особливим відділом НКВС 62 армії
24 серпня 1942 року засуджений до розстрілу і того
ж дня страчений. Реабілітований у 1993 році.
ТИТАРЕНКО Марія Андріївна, 1911 (1912)
р. народження, с. Новоохтирка Новоайдарського рну, українка, неписьменна. Проживала в с. Олександрівка Новоайдарського р-ну, колгоспниця к-пу
ім. 8 Березня. Постановою Особливої наради при
НКВС СРСР від 11 листопада 1944 року як член сім'ї репресованого за звинуваченням у зраді Батьтківщини вислана за межі України. Реабілітована у
1991 році.
ТИТАРЕНКО Марія Петрівна, 1922 р. народження,с. Калинове Попаснянського р-ну, українка,
освіта початкова. Проживала в м. Первомайську, не
працювала. Арештована 25 червня 1942 року за
звинуваченням у зраді Батьківщини. 29 червня 1942
року справу припинено, з-під варти звільнена. Реабілітована у 1994 році.
ТИТАРЕНКО Марія Стефанівна, 1911 р.
народження, с. Чабанівка Новоайдарського р-ну,
українка, освіта початкова. Проживала в с. Нова
Астрахань Кремінського р-ну, кухар їдальні райспоживспілки. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 3 березня 1943 року мірою покарання визначено строк попереднього ув'язнення – була арештована 16 березня 1943 року, з-під варти звільнена.
Реабілітована у 1994 році.
ТИТАРЕНКО Микола Тихонович, 1897 р.
народження, с. Сари Гадяцького р-ну Харківської
обл., українець, освіта початкова. Проживав у м.
Сватове, завідуючий ларком по прийманню хутра і
сировини. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 14
вересня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1990 році.

ТИТАРЕНКО Михайло Терентійович, 1906
р. народження, с. Чабанівка Новоайдарського р-ну,
українець. Проживав у м. Лисичанську, посадчик
лави шахти № 1-2 ім. Мельникова. "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 29 листопада 1937 року
засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТИТАРЕНКО Павло Дем'янович, 1918 р.
народження, с. Чабанівка Новоайдарського р-ну,
українець, освіта н/середня. Військовослужбовець,
старшина 5 роти 4 батальйону 38 запасного танкового полку. Військовим трибуналом Вологодського
гарнізону, Російська Федерація, 21 грудня 1941 року засуджений до розстрілу. 4 лютого 1942 року
Військовою колегією Верховного суду СРСР вирок
скасовано, справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у
1942 році.
ТИТАРЕНКО Павло Миколайович, 1889 р.
народження, с. Кам'янка, Одеська обл., українець,
освіта н/вища. Проживав у м. Луганську, вчитель
транспортної школи № 53. "Трійкою" УНКВС по
Донецькій обл. 31 грудня 1937 року засуджений до
розстрілу. Вирок виконано 29 січня 1938 року. Реабілітований у 1958 році.
ТИТАРЕНКО Павло Миколайович, 1926 р.
народження, м. Красний Луч, українець, освіта початкова. Проживав у Красному Лучі, без певного
місця роботи. Арештований 27 жовтня 1943 року за
звинуваченням у зраді Батьківщини. 16 лютого
1944 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у
1994 році.
ТИТАРЕНКО Петро Іванович, 1898 р. народження, с. Міллерово Матвєєво-Курганського р-ну
Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта початкова. Проживав у м. Ровеньки, завідуючий магазином "Донбасторгу". Судовою "трійкою"
при Колегії ДПУ УРСР 7-8 березня 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. 19 липня 1934 року "трійкою" при Колегії ДПУ УРСР вирок скасовано, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1989
році.
ТИТАРЕНКО Стефан Борисович, 1893 р.
народження, с. Єпіфанівка Кремінського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Єпіфанівці, колгоспник к-пу ім. Сталіна. Арештований 19
листопада 1931 року за звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації. 13 грудня
1931 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у
1931 році.
ТИТАРЕНКО Терентій Михайлович, 1875
р. народження, с. Чабанівка Новоайдарського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, сторож школи при шахті № 1-2. "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 29 листопада 1937 року
засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТИТАРЕНКО Федір Панасович, 1885 р. народження, м. Новочеркаськ Ростовської обл., Російська Федерація, українець, освіта середня. Проживав у м. Свердловську, головний механік тресту
"Свердловвугілля". 17 квітня 1934 року відібрано
підписку про невиїзд – звинувачувався у контрреволюційному саботажі. Реабілітований у 1994 році.
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ТИТАРЕНКО Федір Савелійович, 1907 р.
народження, м. Полтава, українець, освіта початкова. Проживав у с. Картушине Антрацитівського рну, начальник дільниці шахти № 33-37. Військовим
трибуналом Московського військового округу, Російська Федерація, 25 вересня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1957 році.
ТИТАРЕВА Марія Василівна, 1907 р. народження, м. Стаханов, українка, освіта початкова.
Проживала в Стаханові, домогосподарка. Луганським обласним судом 13 травня 1952 року засуджена
до 25 р. позбавлення волі. Верховним судом УРСР
1 липня 1954 року міру покарання знижено до 8 р.
Реабілітована у 1990 році.
ТИТАРЕНКОВА Марія Степанівна, 1911 р.
народження, с. Чабанівка Новоайдарського р-ну,
українка, освіта початкова. Проживала в Чабанівці,
кухар. Арештована 12 лютого 1943 року як соціально небезпечний елемент. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 25 листопада 1943 року мірою покарання визначено строк попереднього ув'язнення, зпід варти звільнена. Реабілітована у 1993 році.
ТИТЕНКОВ (ТИТЕНКО) Олексій Михайлович, 1888 р. народження, с. Селець Трубчевського р-ну Орловської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у смт Талове
Краснодонського р-ну, сторож динамітного складу
шахти № 7-10. "Трійкою" УНКВС по Донецькій
обл. 23 листопада 1937 року засуджений до 10 р.
позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТИТОВ Василь Григорович, 1884 р. народження, кол.х. Манохино Давидо-Микільської сільради Краснодонського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Краснодоні, чорнороб транспортного відділу Сорокинського рудника. "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 19 квітня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТИТОВ Василь Тимофійович, 1900 р. народження, х. Скільний, Верхньодонськой р-н Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта
початкова. Проживав у м. Луганську, робітник Красноярського піщаного кар'єру. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 17 лютого
1934 року висланий за межі України. Реабілітований у 1990 році.
ТИТОВ Георгій Оксенович, 1895 р. народження, смт Станично-Луганське, українець, освіта
початкова. Проживав у Станично-Луганському, не
працював. Лінійним судом Північно-Донецької залізниці 9 грудня 1936 року засуджений до 6 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
ТИТОВ Григорій Григорович, 1907 р. народження, Починковський р-н Смоленської обл., Російська Федерація, українець, освіта середня. Проживав у кол.с. Павлівка Старобільського округу,
шкільний учитель. Донецьким обласним судом 1
липня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1992 році.
ТИТОВ Іван Іванович, 1890 р. народження,
с. Нижній Мінченок Станично-Луганського р-ну,
росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Стаханові, тесляр рудоремонтного з-ду. Арештований 21
серпня 1938 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 14 грудня 1938 року справу припинено

за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТИТОВ Іван Михайлович, 1898 р. народження, ст-ця Митякінська Тарасовського р-ну Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта
початкова. Проживав у смт Станично-Луганське,
працівник фотоательє. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1990 році.
ТИТОВ Ілля Михайлович, 1892 р. народження, с. Малий Суходіл Краснодонського р-ну,
росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Краснодоні, бухгалтер шахти № 2-біс. "Трійкою" УНКВС
по Донецькій обл. 19 квітня 1938 року засуджений
до розстрілу. Реабілітований у 1957 році.
ТИТОВ Інокентій Олексійович, 1884 р. народження, с. Співаківка Новоайдарського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у с. Муратове
Новоайдарського р-ну, служитель релігійного культу. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 13 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТИТОВ Макар Михайлович, 1888 р. народження, с. Малий Суходіл Краснодонського р-ну,
росіянин, освіта початкова. Проживав у Малому
Суходолі, робітник 10-ї дистанції колії ПівнічноДонецької залізниці. Донецьким обласним судом 25
вересня 1936 року засуджений до 10 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1995 році.
ТИТОВ Мартин Авіналович, 1870 р. народження, х. Чаусов, Котельниковський р-н Волгоградської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав на кол.х. Бургуста, Антрацитівська міськрада, сторож крамниці №9. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 19 квітня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1959
році.
ТИТОВ Матвій Тимофійович, 1898 р. народження, х. Лозовой, Тормосіновський р-н Волгоградської обл., Російська Федерація, українець,
освіта початкова. Проживав у м. Луганську, вахтер
машинно-шляхової станції. Постановою Особливої
наради при МДБ СРСР від 3 вересня 1949 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТИТОВ Микола Григорович, 1919 р. народження, с. Співаківка Новоайдарського р-ну, росіянин, освіта н/середня. Військовослужбовець, старшина роти 137 запасного стрілецького полку. Військовим трибуналом 46 запасної стрілецької бригади 3 липня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1994 році.
ТИТОВ Олександр Павлович, 1918 р. народження, смт Іванівка Антрацитівського р-ну, росіянин, освіта н/середня. Військовослужбовець, санітар польового госпіталю № 3230. Військовим трибуналом 44 армії 14 листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1959 році.
ТИТОВ Олексій Іванович, 1891 р. народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у Теплому, колгоспник к-пу ім. Литвинова. "Трійкою" УНКВС по
Донецькій обл. 13 листопада 1937 року засуджений
до розстрілу. Реабілітований у 1990 році.
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ТИТОВ Петро Микитович, 1907 р. народження, с. Козарик Троїцького р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у Козарику, колгоспник к-пу "Оборона країни". "Трійкою" УНКВС по
Донецькій обл. 31 серпня 1937 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТИТОВ Пилип Іванович, 1899 р. народження, с. Козарик Троїцького р-ну, українець, освіта
початкова. Проживав у кол.с. Олексіївка Троїцького р-ну, селянин-одноосібник. Арештований 18 травня 1932 року за звинуваченням в антирадянській
агітації. 3 вересня 1932 року справу припинено за
недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТИТОВ Прокіп Іванович, 1889 р. народження, х. Стара Станиця, Каменський р-н Ростовської
обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Краснодоні, касир шахти № 5.
"Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 1 грудня 1937
року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТИТОВ Степан Трохимович, 1896 р. народження, с. Бахмутівка Новоайдарського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Лутугине, кочегар чавуноливарного з-ду. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 18 червня 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТИТОВ Трохим Єлизарович, 1885 р. народження, с. Денежникове Новоайдарського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Денежниковому, не працював. Арештований 15 березня
1943 року за підозрою у пособництві німецьким
окупантам. 31 травня 1943 року справу припинено
за смертю звинувачуваного, що сталася 23 квітня
1943 року. Реабілітований у 1995 році.
ТИТОВ Федот Родіонович, 1889 р. народження, смт Станично-Луганське, росіянин, освіта
початкова. Проживав у Станично-Луганському, селянин-одноосібник. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 20 вересня 1938 року засуджений до розстрілу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року. Реабілітований у 1967 році.
ТИТОВ Яків Михайлович, 1897 р. народження, с. Плотина Станично-Луганського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Луганську,
швець артілі "Червоний шкіряник". Арештований
25 жовтня 1941 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 11 червня 1942 року справу припинено за смертю підслідного. Реабілітований у 1942
році.
ТИТОРОВСЬКИЙ Костянтин Варфоломійович, 1911 р. народження, м. Луганськ, українець,
освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий
11-ї прикордонної застави 21-го Ямпільського прикордонного загону військ ДПУ СРСР. Арештований 9 вересня 1931 року за підозрою у спробі дезертирства. 9 травня 1932 року з-під варти звільнений.
Реабілітований у 1998 році.
ТИХА Ганна Гарасимівна, 1884 р. народження, м. Луганськ, українка, освіта середня. Проживала в Луганську, реєстратор залізничної поліклініки. Арештована 17 листопада 1941 року за звинуваченням в антирадянських висловлюваннях. 27
листопада 1941 року справу припинено за відсутні-

стю складу злочину, з-під варти звільнена. Реабілітована у 1941 році.
ТИХЕНКО Іван Сергійович, 1904 р. народження, ст-ця Ленінградська Краснодарського
краю, Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у с. Покровське Троїцького р-ну,
ветфельдшер радгоспу №8. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 15 квітня 1944 року засуджений
до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1958
році.
ТИХЕНКО Олексій Онисимович, 1898 р.
народження, с. Орлівець Петрівського р-ну Київської обл., українець, освіта початкова. Проживав у м.
Зоринську Перевальського р-ну, помічник начальника дільниці шахти "Никанор". "Трійкою" УНКВС
по Луганській обл. 13 вересня 1938 року засуджений до розстрілу. Страчений 22 вересня 1938 року.
Реабілітований у 1957 році.
ТИХИЙ Антон Андрійович, 1899 р. народження, м. Підгайці Бережанського р-ну Тернопільської обл., українець, освіта н/середня. Проживав у
м. Луганську, завідуючий складом сировини фабрики ім. Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 29 жовтня 1939 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1957 році.
ТИХИЙ Григорій Онисимович, 1894 р. народження, Польща, українець, освіта початкова.
Проживав у м. Луганську, вахтер з-ду ім. Пархоменка. Арештований 22 червня 1942 року за звинуваченням в антирадянській агітації, етапований углиб
країни. Постановою УМДБ по Луганській обл. від 9
листопада 1950 року справу припинено. Реабілітований у 1995 році.
ТИХИЙ Іван Гнатович, 1891 р. народження,
смт Савинці Савинського р-ну Харківської обл.,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Попасна, робітник відділу робітничого постачання зал.ст.
Попасна. Військовим трибуналом військ НКВС Донецької обл. 29 вересня 1944 року засуджений до
розстрілу. 29 листопада 1944 року Військовою колегією Верховного суду СРСР розстріл замінено 10
р. позбавлення волі. Реабілітований у 1994 році.
ТИХИЙ Яків Максимович, 1895 р. народження, смт Савинці Савинського р-ну Харківської
обл., українець, освіта початкова. Проживав у м.
Попасна, конюх Райтрансторгхарчу. "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований
у 1957 році.
ТИХНЕНКО Андрій Якович, 1891 р. народження, смт Бокове-Платове Антрацитівської
міськради, українець, освіта початкова. Проживав у
Бокове-Платовому, рахівник селищного споживтовариства. Арештований 20 березня 1932 року за
звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації. 29 травня 1932 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти
звільнений. Реабілітований у 1932 році.
ТИХНЕНКО Микита Андрійович, 1896 р.
народження, смт Бокове-Платове Антрацитівської
міськради, українець, освіта початкова. Проживав у
Бокове-Платовому, бухгалтер. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 15 січня 1944 року засуджений до
7 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1991 році.
ТИХОЙ Валерій Андрійович, 1892 р. народження, м. Свердловськ, росіянин, освіта початко-
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ва. Проживав у м. Стаханові, економіст відділу капітального будівництва коксохімзаводу. Луганським обласним судом 17 вересня 1948 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1992 році.
ТИХОМИРОВ-КЛИМАШЕВ Микола Петрович, 1896 р. народження, м. Бахмут Донецької
обл., українець, освіта н/середня. Проживав у м.
Стаханові, конторник шахти ім. Ілліча. Особливою
нарадою при Колегії ОДПУ СРСР 5 жовтня 1928
року засуджений до 6 м-ців позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
ТИХОМИРОВ Павло Костянтинович, 1889
р. народження, Ленінградська обл., Російська Федерація, росіянин, освіта середня. Проживав у с. Оленівка Перевальського р-ну, служитель релігійного
культу. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 21 вересня 1944 року засуджений до
10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
ТИХОМИРОВА Надія Тимофіївна, 1908 р.
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну,
українка, освіта н/середня. Проживала в м. Стаханові, не працювала. Постановою Особливої наради
при МДБ СРСР від 23 серпня 1947 року як член сім’ї репресованого за звинуваченням у зраді Батьківщини вислана за межі України. Реабілітована у
1990 році.
ТИХОНОВ Антон Тихонович, 1899 р. народження, смт Новоайдар, росіянин, освіта початкова.
Проживав у Новоайдарі, бондар нафтобази. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 13
січня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1966 році.
ТИХОНОВ Василь Іванович, 1906 р. народження, смт Новоайдар, росіянин, освіта початкова.
Проживав у м. Артемівську Перевальського р-ну,
робітник відділу капітального будівництва шахти
№ 10 ім. Артема. "Трійкою" УНКВС по Донецькій
обл. 23 листопада 1937 року засуджений до 10 р.
позбавлення волі. Реабілітований у 1958 році.
ТИХОНОВ Василь Йосипович, 1918 р. народження, с. Окнине Новоайдарського р-ну, росіянин, освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий 2 окремого стрілецького батальйону 134 окремої стрілецької бригади. Військовим трибуналом
Куйбишевського гарнізону, Російська Федерація,
22 червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1998 році.
ТИХОНОВ Гаврило Кирейович, 1885 р. народження, Березовський р-н Волгоградської обл.,
Російська Федерація, росіянин, освіта початкова.
Проживав у м. Антрациті, комендант СШ. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 19 квітня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1959
році.
ТИХОНОВ Григорій Григорович, 1900 р.
народження, смт Новоайдар, росіянин, освіта початкова. Проживав у Новоайдарі, експедитор райспоживспілки. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл.
20 серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТИХОНОВ Дмитро Олександрович, 1905 р.
народження, с. Лисицино Киржацького р-ну Івановської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта
початкова. Проживав у с. Шульгинка Старобільського р-ну, робітник залізничної магістралі

Москва-Донбас. Донецьким обласним судом 15
серпня 1935 року засуджений до 5 р. позбавлення
волі. 22 жовтня 1935 року Верховним судом УРСР
міру покарання знижено до 3 р. Реабілітований у
1990 році.
ТИХОНОВ Ілля Прокопович, 1888 р. народження, смт Новоайдар, росіянин, освіта початкова.
Проживав у м. Стаханові, возій водокачки № 558.
Судовою"трійкою" при Колегії ДПУ УРСР 22 січня
1933 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТИХОНОВ Микола Ілліч, 1908 р. народження, смт Новоайдар, росіянин, освіта початкова.
Проживав у с-щі Криворіжжя Слов'яносербського
р-ну, вибійник шахти № 1 "Криворіжжя". Арештований 25 червня 1938 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 18 серпня 1938 року справу
припинено за недоведеністю звинувачення. Реабілітований у 1938 році.
ТИХОНОВ (ТИХАНОВ) Михайло Самійлович, 1903 р. народження, с. Містки Сватівського рну, українець, освіта середня. Проживав у с. Климівка Білокуракинського р-ну, директор сільської
школи. Військовим трибуналом військ НКВС по
охороні тилу Південного фронту 27 лютого 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТИХОНОВ Федір Георгійович, 1907 р. народження, Клєтський р-н Волгоградської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Брянка, чорнороб шахти "Анненська". Репресований двічі. Постановою Особливої наради при
Колегії ДПУ УРСР від 31 березня 1933 року висланий на 3 р. за межі України. 14 серпня 1938 року
арештований за звинуваченням у зраді Батьківщини. 3 лютого 1939 року справу припинено за недоведеністю звинувачення. Реабілітований відповідно
у 1989 і 1939 роках.
ТИЧИНА Митрофан Ісайович, 1888 р. народження, с. Полянівка Новоград-Волинського р-ну
Київської обл., українець, освіта початкова. Проживав у с. Шапарівка Білокуракинського р-ну, колгоспник к-пу "Комунар". Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТИЧИНІН Георгій Степанович, 1899 р. народження, м. Барвінкове Харківської обл., українець, освіта середня. Проживав у м. Краснодоні, начальник служби експлуатації транспортного відділу
тресту "Краснодонвугілля". Особливою нарадою
при НКВС СРСР 9 січня 1938 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТИШ-ДУБИНІНА Марія Федорівна, 1906 р.
народження, м. Алчевськ, українка, освіта початкова. Проживала в м. Зимогір'я Слов'яносербського рну, буфетниця зал.ст. Родакове. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 8 липня 1938 року віддана під гласний нагляд на 2 р. за місцем проживання. Реабілітована у 1989 році.
ТИШАКОВ Іван Григорович, 1899 р. народження, кол.с. Мар'ївка Оборотнівської сільради
Сватівського р-ну, українець, освіта початкова.
Проживав за місцем народження, селянин-одноосібник. Арештований 30 листопада 1930 року за звинуваченням в антирадянській агітації. Рішення у
справі немає. Реабілітований у 1994 році.
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ТИШАКОВ Іван Дем'янович, 1884 р. народження, с. Наугольне Сватівського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у Наугольному, селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради
при Колегії ДПУ УРСР від 28 квітня 1931 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТИШАКОВ Ілля Тихонович, 1909 р. народження, с. Новомихайловка Тарасовського р-ну
Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта початкова. Проживав у м. Луганську, продавець магазину № 2 міськхарчоторгу. Арештований
23 лютого 1943 року за звинуваченням у службі в
німецькій поліції під час окупації. 7 липня 1943 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994
році.
ТИШАКОВ Йосип Кузьмич, 1895 р. народження, с. Преображенне Сватівського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у м. Брянка, візник міського відділу робітничого постачання. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл.
15 серпня 1944 року засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТИШАКОВ Пантелій Петрович, 1908 р. народження, с. Куземівка Сватівського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у смт Ломуватка
Брянківської міськради, черговий по зал.ст. Ломуватка. Арештований 8 березня 1938 року за звинуваченням у приналежності до антирадянської диверсійно-шкідницької організації. 26 вересня 1939 року виправданий Військовим трибуналом Харківського військового округу. Реабілітований у 1939 році.
ТИШАКОВ Петро Іванович, 1905 р. народження, с. Наугольне Сватівського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської міськради, пожежник з-ду "Сталь". Військовим трибуналом військ ОДПУ СРСР 24 червня
1933 року засуджений до 4 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТИШАКОВ Петро Микитович, 1875 р. народження, с. Ями Троїцького р-ну, росіянин, освіта
початкова. Проживав за місцем народження, селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради
при Колегії ДПУ УРСР від 16 березня 1930 року
висланий за межі України. Реабілітований у 1989
році.
ТИШАКОВ Семен Олексійович, 1911 р. народження, с. Ями Троїцького р-ну, українець, освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий мінометного дивізіону. Військовим трибуналом 79 окремої стрілецької бригади 22 січня 1942 року засуджений до розстрілу. 16 лютого 1942 року Військовим трибуналом Приморської армії розстріл замінено 7 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1999 році.
ТИШАКОВ Сергій Дмитрович, 1902 р. народження, с. Покровське Троїцького р-ну, росіянин,
освіта початкова. Проживав у смт Троїцьке, завідуючий овочевою базою. "Трійкою" УНКВС по Луганській обл. 15 вересня 1938 року засуджений до
розстрілу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року.
Реабілітований у 1989 році.
ТИШАКОВ Тимофій Іванович, 1879 р. народження, с. Преображенне Сватівського р-ну,

українець, освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, конюх шахти № 1-2. "Трійкою" УНКВС по
Донецькій обл. 4 травня 1938 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1956 році.
ТИШАКОВ Федір Павлович, 1892 р. народження, кол.с. Мар'ївка Оборотнівської сільради
Сватівського р-ну, українець, освіта початкова.
Проживав у м. Лисичанську, комірник транспортного відділу тресту "Лисичанськвугілля". "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 15 квітня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1956
році.
ТИШЕНІН Олександр Андрійович, 1928 р.
народження, м. Кіровськ, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Стаханові, машиніст підйому шахти "Максимівська". Луганським обласним судом
11 квітня 1949 року засуджений до 25 р. позбавлення волі. 3 червня 1955 року Верховним судом УРСР
строк покарання знижено до 6 р. Реабілітований у
1991 році.
ТИШКОВ Василь Никандрович, 1890 р. народження, смт Станично-Луганське, росіянин, освіта початкова. Проживав у Станично-Луганському,
нарядник господарського відділу з-ду ім. Жовтневої революції. "Трійкою" УНКВС по Луганській
обл. 15 вересня 1938 року засуджений до розстрілу.
Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабілітований у 1965 році.
ТИШКОВ Іван Архипович, 1901 р. народження, с-ще Хрящівка Краснодонського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у с. Валуйське
Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосібник.
Арештований 21 грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 6 березня 1933 року
справу припинено за недоведеністю звинувачення,
з-під варти звільнений. Реабілітований у 1993 році.
ТИШКОВ Никифор Несторович, 1872 р. народження, с. Колесниківка Станично-Луганського
р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у с. Гарасимівка Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосібник. Арештований 14 грудня 1932 року за
звинуваченням в антирадянській агітації.4 березня
1933 року з-під варти звільнений. Реабілітований у
1994 році.
ТИШКОВ Петро Костянтинович, 1905 р.
народження, смт Станично-Луганське, росіянин,
освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий 69
стрілецького полку. Військовим трибуналом Луганського гарнізону 27 листопада 1941 року засуджений до розстрілу. Вирок виконано 17 грудня 1941
року. Реабілітований у 1992 році.
ТИШКОВА Анна Олексіївна, 1907 р. народження, смт Станично-Луганське, росіянка, освіта
початкова. Проживала у Станично-Луганському,
рознощиця хліба від магазину № 61. Постановою
Особливої наради при НКВС СРСР від 15 квітня
1944 року як член сім'ї репресованого за звинуваченням у зраді Батьківщини вислана за межі України. Реабілітована у 1991 році.
ТИЩЕНКО (ТИЩЕНКОВА) Агрипина Василівна, 1911 р. народження, с. Тарасівка Троїцького р-ну, українка, освіта початкова. Проживала у
Тарасівці, селянка-одноосібниця. Арештована 1
грудня 1933 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 20 лютого 1934 року справу припинено
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за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнена. Реабілітована у 1994 році.
ТИЩЕНКО Архип Петрович, 1877 р. народження, с. Дмитрівка Маріупольського р-ну Донецької обл., українець, освіта початкова. Проживав у
с. Круглик Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу ім.
12-річчя Жовтня. Арештований 9 липня 1937 року
за звинуваченням в антирадянській агітації. Справу
припинено за смертю підслідного, що сталася 9 жовтня 1937 року. Реабілітований у 1995 році.
ТИЩЕНКО Василь Дмитрович, 1910 р. народження, с. Дякове Антрацитівського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у м. Красний
Луч, приймач замовлень шевської майстерні. Військовим трибуналом військ МВС Луганської обл. 31
травня 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1991 році.
ТИЩЕНКО Василь Петрович, 1885 р. народження, с. Мусіївка Міловського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у с. Плугатар Біловодського р-ну, муляр конезаводу № 87. "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 22 вересня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТИЩЕНКО Василь Пилипович, 1925 р. народження, с. Мар'ївка Свердловської міськради,
українець, освіта початкова. Військовим трибуналом 47 стрілецької дивізії 23 травня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1982 році.
ТИЩЕНКО Василь Якимович, 1909 р. народження, с. Дякове Антрацитівського р-ну, українець, освіта середня. Перебував в ув'язненні. Військовим трибуналом військ НКВС на будівництві Північно-Печорської залізничної магістралі, Російська Федерація, 21 серпня 1945 року засуджений до
10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
ТИЩЕНКО Гаврило Васильович, 1914 р.
народження, м. Ровеньки, українець, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, без певного місця
роботи. Особливою нарадою при НКВС СРСР 1 липня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1996 році.
ТИЩЕНКО Григорій Іванович, 1903 р. народження, с. Мала Юр'ївка Лутугинського р-ну,
українець, освіта початкова. Військовослужбовець,
рядовий 330 артилерійського полку 14 стрілецької
дивізії. Арештований 11 березня 1943 року за звинуваченням у дезертирстві. 18 серпня 1943 року
справу припинено за недоведеністю звинувачення,
з-під варти звільнений. Реабілітований у 1943 році.
ТИЩЕНКО Єгор Павлович, 1900 р. народження, с. Мусіївка Міловського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у Мусіївці, конюх к-пу
"Більшовик". "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл.
15 квітня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТИЩЕНКО Єгор Тимофійович, 1899 р. народження, м. Алчевськ, українець, освіта початкова. Проживав: Перевальський р-н, робітник радгоспу № 1. Арештований 29 листопада 1947 року за
звинуваченням у пособництві німецьким окупантам. 7 липня 1948 року справу припинено за недостатністю матеріалів для притягнення до суду, з-під
варти звільнений. Реабілітований у 1995 році.
ТИЩЕНКО Іван Ананійович, 1917 р. народження, х. Черніков, Ростовська обл., Російська Фе-

дерація, росіянин, освіта н/середня. Проживав у м.
Свердловську, кріпильник шахти № 14-17. Донецьким обласним судом 8 травня 1936 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990
році.
ТИЩЕНКО Іван Давидович, 1924 р. народження, смт Красноріченське Кремінського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Красноріченському, лісогон шахти "Кремінна-Західна". Особливою нарадою при НКВС СРСР 11 вересня 1943
року засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1991 році.
ТИЩЕНКО Іван Іванович, 1875 р. народження, с. Мусіївка Міловського р-ну, українець,
неписьменний. Проживав у Мусіївці, сторож к-пу
ім. Литвинова. Спецколегією Донецького обласного суду 29 липня 1938 року засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1994 році.
ТИЩЕНКО Іван Прокопович, 1900 р. народження, м. Міусинськ Краснолуцької міськради,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Красний Луч, монтер шахти № 17-біс. Арештований 27
січня 1934 року за звинуваченням у приналежності
до контрреволюційної диверсійної організації. 3 червня 1934 року справу припинено за недоведеністю
звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТИЩЕНКО Іван Степанович, 1879 р. народження, с. Грабове Чистяківського р-ну Донецької
обл., українець, освіта початкова. Проживав у с.
Петровеньки Слов'яносербського р-ну, конюх.
"Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 4 травня 1938
року засуджений до розстрілу. Реабілітований у
1989 році.
ТИЩЕНКО Корній Макарович, 1904 р. народження, с. Інгуло-Кам'янка Долинського р-ну Кіровоградської обл., українець, освіта початкова.
Проживав у с-щі Широкий Станично-Луганського
р-ну, бригадир молочної ферми радгоспу "Індустрія". Донецьким обласним судом 4 січня 1937 року
засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1961 році.
ТИЩЕНКО Леонід Васильович, 1918 р. народження, м. Луганськ, українець, освіта н/середня.
Військовослужбовець, командир 26 окремого кінного артилерійського дивізіону. Військовим трибуналом 15 кавалерійського корпусу 30 травня 1942
року засуджений до розстрілу. 10 червня 1942 року
розстріл замінено 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1994 році.
ТИЩЕНКО Леонід Миколайович, 1883 р.
народження, Полтавська обл., українець, освіта початкова. Проживав у м. Алчевську, старший інженер відділу капітального будівництва з-ду ім. Ворошилова. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 12 жовтня 1944 року засуджений до
10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1968 році.
ТИЩЕНКО Максим Павлович, 1905 р. народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у смт Родакове
Слов’яносербського р-ну, тесляр вагоноремонтного
пункту. Арештований 29 березня 1946 року за звинуваченням у пособництві німецьким окупантам.
28 серпня 1946 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1946 році.
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ТИЩЕНКО Микола Андрійович, 1904 р.
народження, смт Красний Кут Антрацитівського рну, українець, освіта вища. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Красний Луч, головний механік шахти № 1-1-біс. Арештований 27 лютого
1938 року за звинуваченням у приналежності до
контрреволюційної організації. 9 лютого 1940 року
справу припинено за недоведеністю звинувачення,
з-під варти звільнений. Реабілітований у 1940 році.
ТИЩЕНКО Микола Іванович, 1914 р. народження, с. Круглик Лутугинського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у Круглику, колгоспник к-пу "12 років Жовтня". Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 16 жовтня 1944
року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТИЩЕНКО Олексій Олександрович, 1901
р. народження, Дніпропетровська обл., українець,
освіта середня. Проживав у м. Стаханові, агроном
міськземвідділу. "Трійкою" УНКВС по Донецькій
обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрілу.
Реабілітований у 1958 році.
ТИЩЕНКО Олексій Прокопович, 1879 р.
народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, муляр цегельного з-ду. "Трійкою" УНКВС по
Донецькій обл. 28 грудня 1937 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1956 році.
ТИЩЕНКО Павло Васильович, 1903 р. народження, м. Грозний, Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. На час арешту член ВКП(б).
Проживав у м. Луганську, начальник політвідділу
зал.ст. Луганськ. Військовою колегією Верховного
суду СРСР 30 жовтня 1938 року засуджений до розстрілу і того ж дня страчений. Реабілітований у
1956 році.
ТИЩЕНКО Павло Фролович, 1895 р. народження, с. Янопіль Златопільського р-ну Київської
обл., українець, освіта початкова. Проживав у м.
Лисичанську, не працював. Донецьким обласним
судом 26 червня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТИЩЕНКО Панас Якович, 1897 р. народження, с. Чорнотичі Сосницького р-ну Чернігівської обл., українець, освіта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Алчевську, майстер-будівельник відділу капітального будівництва
з-ду ім. Ворошилова. Військовим трибуналом
військ МВС Луганської обл. 21 березня 1950 року
засуджений до 25 р. позбавлення волі. Військовим
трибуналом Київського військового округу 19 жовтня 1954 року строк покарання знижено до 6 р. Реабілітований у 1992 році.
ТИЩЕНКО Петро Михайлович, 1873 р. народження, с. Мусіївка Міловського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у Мусіївці, колгоспник
к-пу ім. Литвинова. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 31 жовтня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТИЩЕНКО Петро Олександрович, 1911 р.
народження, м. Алчевськ, українець, освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий 147 окремого
протитанкового дивізіону 226 стрілецької дивізії.
Військовим трибуналом 38 армії 5 липня 1942 року
засуджений до розстрілу. Вирок виконано 6 липня
1942 року. Реабілітований у 1997 році.

ТИЩЕНКО Порфирій Сидорович, 1880 р.
народження, с. Мусіївка Міловського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Мусіївці, селянин-одноосібник. Арештований 17 лютого 1930 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 7
травня 1930 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1930 році.
ТИЩЕНКО Раїса Фролівна, 1914 р. народження, Донецька обл., українка, освіта н/середня.
Проживала в с. Новорозсош Новопсковського р-ну,
помічник бухгалтера к-пу ім. Чкалова. Військовим
трибуналом військ МВС 1 жовтня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волі. Реабілітована у
1974 році.
ТИЩЕНКО Роман Васильович, 1906 р. народження, с. Тарасівка Троїцького р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у смт Вовчоярівка Попаснянського р-ну, робітник крейдяного кар'єру
Лисичанського з-ду "Донсода". "Трійкою" УНКВС
по Донецькій обл. 4 травня 1938 року засуджений
до розстрілу. Реабілітований у 1958 році.
ТИЩЕНКО Савелій Андрійович, 1885 р.
народження, с. Бондарівка Марківського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у с. Сабівка Слов'яносербського р-ну, колгоспник к-пу "Перемога
праці". "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 13
грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТИЩЕНКО Тетяна Якимівна, 1917 р. народження, с. Дякове Антрацитівського р-ну, українка,
освіта початкова. Проживала в Дяковому, колгоспниця к-пу ім. Леніна. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 15 січня 1944 року вислана
за межі України. Реабілітована у 1993 році.
ТИЩЕНКО Тимофій Іванович, 1898 р. народження, с. Мусіївка Міловського р-ну, українець,
освіта середня. Проживав у Мусіївці, вчитель
НСШ. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 2 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1964 році.
ТИЩЕНКО Федір Лукич, 1912 р. народження, с. Новоастраханка Новочеркаського р-ну Акмолінської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта
н/вища. Проживав у с. Литвинівка Біловодського рну, завідуючий початковою школою. Арештований
2 лютого 1943 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 7 липня 1943 року справу припинено
у зв'язку з смертю підслідного. Реабілітований у
1995 році.
ТИЩЕНКО Федір Павлович, 1913 р. народження, с. Мусіївка Міловського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у Мусіївці, колгоспник
к-пу "Більшовик". Луганським обласним судом 22
лютого 1941 року засуджений до 6 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1992 році.
ТИЩЕНКО Юхим Прокопович, 1900 р. народження, с. Дякове Антрацитівського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у м. Антрациті,
слюсар гаража тресту "Боковоантрацит". "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 29 квітня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТИЩЕНКО Яким Андрійович, 1874 р. народження, с. Дякове Антрацитівського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Дяковому, не
працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15
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січня 1944 року ухвалено постанову про вислання
на 5 р. за межі України. 26 травня 1945 року тим же
органом міру покарання знижено до фактично відбутого строку. Реабілітований у 1993 році.
ТИЩЕНКОВА Парасковія Аксентіївна,
1887 р. народження, с. Мусіївка Міловського р-ну,
українка, освіта початкова. Проживала в Мусіївці,
колгоспниця к-пу "Більшовик". Арештована 20 лютого 1933 року за звинуваченням в антирадянській
агітації. 6 березня 1933 року справу припинено за
відсутністю складу злочину. Реабілітована у 1994
році.
ТІГЕР Йосип Максимович, 1892 р. народження, Галичина, єврей, освіта початкова. На час
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, голова артілі "Металіст". Особливою "трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 29 вересня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1959 році.
ТІДЕ Вільгельм Людвікович, 1898 р. народження, с. Антонівці Пулинського р-ну Київської
обл., німець, освіта початкова. Проживав у смт Лозно-Олександрівка Білокуракинського р-ну, пасічник к-пу "Правда". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1970 році.
ТІДЕ Людвіг Юліанович, 1888 р. народження, Польща, німець, освіта початкова. Проживав у
с. Романівка Білокуракинського р-ну, бригадир к-пу
ім. Калініна. Особливою нарадою при НКВС СРСР
9 січня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1989 році.
ТІДЕ Рейнгольд Людвігович, 1904 р. народження, с. Березівка, Житомирська обл., німець,
освіта початкова. Проживав у с. Гладкове Білокуракинського р-ну, тесляр к-пу "Дніпробуд". Комісією
НКВС і Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТІДЕ (ТІДА) Самійло Людвігович, 1891 р.
народження, к. Язовець Пулинського р-ну Київської обл., німець, освіта початкова. Проживав у с.
Демино-Олександрівка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу ім. Комінтерну. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТІЛЬ Йоганн Готлібович, він же МАМЕЙ
Ернст Готлібович, 1892 р. народження, Німеччина, німець, освіта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Брянка, кріпильник шахти
№ 12 "Брянка". Військовою колегією Верховного
суду СРСР 19 вересня 1937 року засуджений до
розстрілу. Вирок виконано 20 вересня 1937 року.
Реабілітований у 1994 році.
ТІЛЬКЕ Олександр Фердінандович, 1892 р.
народження, с. Марушівка Новоград-Волинського
р-ну Київської обл., німець, освіта початкова. Проживав у с. Лизине Білокуракинського р-ну, колгоспник к-пу "Рада". Комісією НКВС і Прокуратури
СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТІМІНСЬКИЙ Йосип Миколайович, 1911
р. народження, с. Червона Слобода Новоград-Волинського р-ну Київської обл., поляк, освіта початкова. Проживав у с. Павлівка Білокуракинського рну, тракторист МТС. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1989 році.

ТІММ Альберт Адамович, 1888 р. народження, с. Дерманка, Вінницької обл., німець, освіта початкова. Проживав у м. Рубіжне, кондитер тресту "Доннархарч". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТІСЛЕР Павло Іванович, 1895 р. народження, м. Ленінград, Російська Федерація, естонець,
освіта початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської міськради, бухгалтер паперової фабрики.
Особливою "трійкою" УНКВС по Донецькій обл.
22 листопада 1937 року засуджений до розстрілу.
Вирок виконано 15 грудня 1937 року. Реабілітований у 1989 році.
ТІССЕН Іван Петрович, 1906 р. народження, к. Нейфельд Маріупольського р-ну Донецької
обл., німець, освіта початкова. Проживав у с-щі Новоукраїнка Ровеньківської міськради, тваринник кпу "Вперед Червоний Прапор!" Особливою "трійкою" УНКВС по Луганській обл. 25 вересня 1938
року засуджений до розстрілу. Реабілітований у
1989 році.
ТІСЬКИЙ Роман Іванович, 1888 р. народження, с. Пузирки Славутського р-ну Вінницької
обл., поляк, освіта початкова. Проживав у смт Бірюкове Свердловської міськради, колгоспник к-пу
ім. Куйбишева. Комісією НКВС і Прокуратури
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТІЦ Альфред Павлович, 1922 р. народження, м. Ровеньки, німець, освіта початкова. Проживав у Ровеньках, молотобоєць кузні к-пу ім. XVI
партз'їзду. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18
листопада 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТІЦ Іван Іванович, 1900 р. народження, с.
Водяне Близнюківського р-ну Донецької обл., німець, освіта початкова. Проживав у с. Затишне
Кремінського р-ну, колгоспник к-пу "Шлях до соціалізму". "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 7
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1963 році.
ТІЦ Карл Олександрович, 1898 р. народження, к. Бурякове, Дніпропетровська обл., німець, освіта початкова. Проживав у с-щі Азарівка
Лутугинського р-ну, селянин-одноосібник. Постановою Судової "трійки" при Колегії ДПУ УРСР від
25 лютого 1934 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТІЦ Олександр Олександрович, 1899 р. народження, к. Весела Синельниківського р-ну Дніпропетровської обл., німець, освіта початкова. Проживав у м. Антрациті, робітник шахти № 3-4. Репресований двічі. Судовою "трійкою" при Колегії
ДПУ УРСР 26 лютого 1934 року засуджений до 5 р.
позбавлення волі.18 листопада 1942 року Особливою нарадою при НКВС СРСР як соціально небезпечний елемент засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований в обох справах у 1989 році.
ТІЦ Павло Олександрович, 1893 р. народження, к. Весела Синельниківського р-ну Дніпропетровської обл., німець, освіта початкова. Проживав у смт Кам'яне Антрацитівської міськради, ветлікар к-пу ім. XVI партз'їзду. Репресований двічі. Судовою "трійкою" при Колегії ДПУ УРСР 26 лютого
1934 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Ко-
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місією НКВС і Прокуратури СРСР 15 січня 1938
року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований відповідно у 1989 і 1960 роках.
ТІЦ Павло Павлович, 1892 р. народження, к.
Весела Синельниківського р-ну Дніпропетровської
обл., німець, освіта початкова. Проживав у м. Антрациті, кріпильник шахти № 3-4. Судовою "трійкою" при Колегії ДПУ УРСР 26 лютого 1934 року
засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТІШКЕ Едуард Людвігович, 1881 р. народження, Німеччина, німець, освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, майстер рудоремонтного
з-ду тресту "Лисичанськвугілля". Луганським обласним судом 7 липня 1940 року засуджений до 7 р.
позбавлення волі. 9 вересня 1940 року Судовою колегією Верховного суду УРСР міру покарання знижено до 5 р. Реабілітований у 1961 році.
ТКАЛЕНКО Андрій Тарасович, 1904 р. народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, українець, освіта середня. Проживав у с. Покровське
Троїцького р-ну, голова Покровського сільпо. Судовою колегією Донецького обласного суду 21-22
вересня 1936 року засуджений до 10 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1992 році.
ТКАЛЕНКО Дмитро Панасович, 1881 р. народження, с. Голодаєвка Куйбишевського р-ну Ростовської обл., Російська Федерація, українець, освіта початкова. Проживав у м. Міусинську Краснолуцької міськради, сторож цегельного з-ду. "Трійкою"
УНКВС по Луганській обл. 13 вересня 1938 року
засуджений до розстрілу. Страчений 22 вересня
1938 року. Реабілітований у 1990 році.
ТКАЛИЧ Іван Андрійович, 1885 р. народження, с. Мілуватка Сватівського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у Мілуватці, колгоспник к-пу "Прогрес". Військовим трибуналом військ
НКВС Луганської обл. 1 грудня 1943 року засуджений до 7 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1994
році.
ТКАЛИЧ Микола Гнатович, 1898 р. народження, с. Давидівка Троїцького р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у с. Високе Троїцького
р-ну, колгоспник к-пу ім. Оборони країни. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1960 році.
ТКАЛЬ Тимофій Іванович, 1891 р. народження, с. Межиріч Лебединського р-ну Сумської
обл., українець, освіта початкова. Проживав у м.
Міусинську Краснолуцької міськради, сторож на
будівництві Штердресу. Луганським обласним судом 23 березня 1948 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТКАЧ Василь Мусійович, 1900 р. народження, с. Петрівське Петрівського р-ну Київської обл.,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Красний Луч, бригадир столярної бригади шахти "Сталінський вибій". "Трійкою" УНКВС по Донецькій
обл. 25 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1960 році.
ТКАЧ Гаврило Дем'янович, 1881 р. народження, с. Надеждівка, Дніпропетровська обл.,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, тесляр бази "Заготхудоба". "Трійкою" УНКВС

по Донецькій обл. 23 листопада 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1990 році.
ТКАЧ Кіндрат Іванович, 1900 р. народження, с. Варварівка Кремінського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у с. Кудряшівка Кремінського р-ну, тесляр агрокомбінату. Репресований двічі. Арештований 25 квітня 1933 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 2 червня
1933 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. 9 жовтня 1937
року "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований
відповідно у 1994 і 1966 роках.
ТКАЧ Микита Григорович, 1900 р. народження, с. Кульбаково Матвєєво-Курганського р-ну
Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта початкова. Проживав у м. Красний Луч, коваль рудоремонтного з-ду. "Трійкою" УНКВС по
Донецькій обл. 26 квітня 1938 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1959 році.
ТКАЧ Харламп Григорович, 1899 р. народження, с. Пушкарівка Верхньодніпровського р-ну
Дніпропетровської обл., українець, освіта початкова. Проживав у смт Станично-Луганське, оглядач
вагонів зал.ст. Кіндрашівська. Лінійним судом Московсько-Донбаської залізниці 16 серпня 1937 року
засуджений до 7 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1962 році.
ТКАЧЕНКО Агафія Іванівна, 1913 р. народження, с. Можняківка Новопсковського р-ну,
українка, освіта початкова. Проживала в Можняківці, колгоспниця к-пу ім. Леніна. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 24 листопада
1945 року як член сім'ї репресованого за звинуваченням у зраді Батьківщини вислана за межі України. Реабілітована у 1990 році.
ТКАЧЕНКО Акулина Іванівна, 1894 р. народження, сл. Анно-Ребриковська Чертковського рну Ростовської обл., Російська Федерація, росіянка,
неписьменна. Проживала в кол.с. Колядівка Міловського р-ну, домогосподарка. Арештована 20 листопада 1941 року за звинуваченням в антирадянській
агітації. 11 січня 1942 року виправдана Військовим
трибуналом 240 стрілецької дивізії. Реабілітована у
1942 році.
ТКАЧЕНКО Андріан (Андрій) Єгорович,
1896 р. народження, ст-ця Васюринська Дінського
р-ну Краснодарського краю, Російська Федерація,
українець, освіта початкова. Проживав у с. Городище Біловодського р-ну, голова к-пу "Ударник".
"Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 22 вересня
1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1989 році.
ТКАЧЕНКО Андрій Огійович, 1912 (1914)
р. народження, с. Первомайське, Донецька обл.,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську. Військовослужбовець, курсант школи молодших авіаспеціалістів Чорноморського флоту.
Військовим трибуналом Чорноморського флоту 27
травня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1959 році.
ТКАЧЕНКО Антон Климович, 1891 р. народження, с. Рудове Білокуракинського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Рудовому, колгоспник к-пу "Політвідділ". Військовим трибуналом військ НКВС Донецької обл. 27 вересня 1941
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року засуджений до розстрілу. Вирок виконано 16
жовтня 1941 року. Реабілітований у 1990 році.
ТКАЧЕНКО Афіноген Гнатович, 1902 р. народження, с. Можняківка Новопсковського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Можняківці, селянин-одноосібник. Постановою Особливої
наради при ДПУ УРСР від 26 квітня 1933 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТКАЧЕНКО Василь Макарович, 1908 р. народження, смт Вовчоярівка Попаснянського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Вовчоярівці, робітник крейдяного кар'єру Лисичанського з-ду
"Донсода". "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 26
квітня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1958 році.
ТКАЧЕНКО Василь Оврамович, 1907 р. народження, смт Іванівка Антрацитівського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав в Іванівці,
не працював. Військовим трибуналом військ НКВС
Середньоазіатського військового округу 31 жовтня
1942 року засуджений до розстрілу. 16 грудня 1942
року Військовою колегією Верховного суду СРСР
розстріл замінено 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1997 році.
ТКАЧЕНКО Василь Федорович, 1916 р. народження, смт Біловодськ, українець, освіта н/середня. Військовослужбовець, шофер 35 автосанітарної роти. Військовим трибуналом 18 армії 7 січня
1943 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1993 році.
ТКАЧЕНКО Володимир Олексійович, 1901
р. народження, с. Дякове Антрацитівського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у смт Нижній Нагольчик Антрацитівського р-ну, швець-кустар. "Трійкою" УНКВС по Луганській обл. 13 вересня 1938 року засуджений до розстрілу. Страчений
22 вересня 1938 року. Реабілітований у 1990 році.
ТКАЧЕНКО Гнат Єгорович, 1911 р. народження, с. Євсуг Біловодського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у Євсузі, не працював.
Військовим трибуналом військ НКВС Харківської
обл. 29 червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТКАЧЕНКО Григорій Григорович, 1894 р.
народження, смт Петрівка Станично-Луганського
р-ну, українець, освіта н/вища. Проживав у м. Луганську, завідуючий плановим відділом універмагу.
"Трійкою" УНКВС по Луганській обл. 10 вересня
1938 року засуджений до розстрілу. Вирок виконано 21 вересня 1938 року. Реабілітований у 1960 році.
ТКАЧЕНКО Григорій Григорович, 1923 р.
народження, м. Луганськ, українець, освіта середня.
Проживав у Луганську, учень залізничного технікуму. Луганським обласним судом 24 липня 1941 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТКАЧЕНКО Григорій Никанорович, 1877
р. народження, с. Соснівка Новопсковського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Соснівці,
селянин-одноосібник. Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР 4 березня 1930 року засуджений до
3 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТКАЧЕНКО Григорій Родіонович, 1908 р.
народження, м. Сватове, українець, освіта початко-

ва. Військовослужбовець, рядовий саперної роти
169 запасного стрілецького полку. Військовим трибуналом 6 саперної армії 19 липня 1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1993 році.
ТКАЧЕНКО Григорій Сидорович, 1905 р.
народження, с. Булавинівка Новопсковського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Брянка,
вибійник шахти № 5-6 "Орлівка". Арештований 25
червня 1938 року за звинуваченням у контрреволюційній діяльності. 18 серпня 1938 року справу припинено за недоцільністю. Реабілітований у 1994 році.
ТКАЧЕНКО Григорій Хомич, 1908 р. народження, с. Капітанове Новоайдарського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Капітановому,
коваль к-пу "Червона Армія". Донецьким обласним
судом 26 січня 1938 року засуджений до 20 р. позбавлення волі. Верховним судом УРСР 17 січня
1940 року міру покарання зніжено до 5 р. Реабілітований у 1990 році.
ТКАЧЕНКО Давид Андрійович, 1888 р. народження, с. Мар'янівка Новоархангельського р-ну
Кіровоградської обл., українець, освіта початкова.
Проживав у м. Свердловську, кріпильник шахти №
14-17. Військовим трибуналом військ НКВС Іркутської обл., Російська Федерація, 29 грудня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1994 році.
ТКАЧЕНКО Дмитро Денисович, 1911 р. народження, с. Пушкарне Краснопільського р-ну
Сумської обл., українець, освіта початкова. Проживав у смт Комишуваха Попаснянського р-ну, робітник вагоноремонтного з-ду. Військовим трибуналом 66 армії 16 лютого 1943 року засуджений до 10
р. позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
ТКАЧЕНКО Дмитро Іванович, 1914 р. народження, смт Комісарівка Перевальського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, робітник 4-ї дільниці тресту "Луганськбуд".
Арештований 17 листопада 1934 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 22 лютого 1935
року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у
1935 році.
ТКАЧЕНКО Дмитро Петрович, 1890 р. народження, смт Красний Кут Антрацитівського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Красний Луч, робітник шахти № 152. Арештований 20
січня 1933 року за звинуваченням в антирадянській
агітації і саботажі. 5 березня 1933 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти
звільнений. Реабілітований у 1995 році.
ТКАЧЕНКО Дмитро Самійлович, 1904 р.
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Олександрівську Артемівської райради м. Луганська, слюсар з-ду ім. Будьонного. Військовим трибуналом
військ НКВС Луганської обл. 11 січня 1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волі. Реабілітований
у 1966 році.
ТКАЧЕНКО Докія Йосипівна, 1897 р. народження, смт Білолуцьк Новопсковського р-ну, українка, освіта початкова. Проживала в Білолуцьку, вишивальниця промартілі. "Трійкою" УНКВС по До-
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нецькій обл. 10 жовтня 1937 року засуджена до 8 р.
позбавлення волі. Реабілітована у 1988 році.
ТКАЧЕНКО Євгенія Марківна, 1923 р. народження, м. Вахрушеве Краснолуцької міськради,
українка, освіта н/середня. Проживала у Вахрушевому, робітниця шахти № 21. Арештована 9 січня
1942 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 9 травня 1942 року виправдана Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл., з-під варти
звільнена. Реабілітована у 1942 році.
ТКАЧЕНКО Євдокія Олексіївна, 1888 р. народження, смт Марківка, українка. Проживала в
Марківці, робітниця 1-го зернорадгоспу ім. Перекопу. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР
від 17 липня 1943 року як члена сім'ї репресованого
за звинуваченням у зраді Батьківщини вислана за
межі України. Реабілітована у 1990 році.
ТКАЧЕНКО Єгор Єгорович, він же ТКАЧЕНКО Георгій Георгійович, 1908 р. народження, смт Вовчоярівка Попаснянського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у с. Березівське
Попаснянського р-ну, кріпильник шахти ім. Мельникова. Донецьким обласним судом 11 лютого 1939
року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1968 році.
ТКАЧЕНКО Захар Петрович, 1895 р. народження, с. Серебрянка Попаснянського р-ну (згодом Артемівського р-ну Донецької обл.), українець,
освіта початкова. Проживав за місцем народження,
бухгалтер к-пу ім. Петровського. Луганським обласним судом 9 серпня 1948 року засуджений до 25 р.
позбавлення волі. 22 березня 1955 року міру покарання знижено до 10 р. Реабілітований у 1993 році.
ТКАЧЕНКО Іван Васильович, 1899 р. народження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у с. Рай-Олександрівка Попаснянського р-ну, селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради при Колегії
ДПУ УРСР від 6 лютого 1931 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТКАЧЕНКО Іван Ілліч, 1925 р. народження,
с. Бобрикове Антрацитівського р-ну, українець,
освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий
576 пересувної тракторноремонтної бази 1 Повітряної армії. Особливою нарадою при МДБ СРСР 23
квітня 1949 року засуджений до 5 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1998 році.
ТКАЧЕНКО Іван Макарович, 1895 р. народження, смт Вовчоярівка Попаснянського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Вовчоярівці, робітник артілі "Переможець". "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 26 квітня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1958 році.
ТКАЧЕНКО Іван Микитович, 1917 р. народження, с. Мар'янівка Карлівського р-ну Полтавської обл., українець, освіта початкова. Проживав у м.
Ровеньки, кріпильник шахти № 17. Арештований
22 грудня 1933 року за звинуваченням у здійсненні
диверсійного акту на шахті. 2 серпня 1934 року
справу припинено за недоведеністю звинувачення,
з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТКАЧЕНКО Іван Федорович, 1874 р. народження, с. Коробчине Новомиргородського р-ну Кіровоградської обл., українець, освіта початкова.
Проживав у м. Красному Лучі, сторож будконтори
№ 1 тресту "Донбасантрацит". Постановою Судової

"трійки" при Колегії ДПУ УРСР від 21 січня 1933
року висланий за межі України. Реабілітований у
1989 році.
ТКАЧЕНКО Іларіон Данилович, 1890 р. народження, с. Булавинівка Новопсковського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Стаханові, конюх. Особливою нарадою при НКВС СРСР
10 листопада 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1991 році.
ТКАЧЕНКО Іларіон Кузьмич, 1894 р. народження, с. Комісарівка Краснодонського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Комісарівці,
бригадир к-пу ім. Артема. Донецьким обласним судом 23 лютого 1935 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТКАЧЕНКО Йон Кіндратович, 1882 р. народження, с. Малоіванівка Перевальського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Малоіванівці, селянин-одноосібник. Постановою Особливої
наради при Колегії ДПУ УРСР від 28 квітня 1931
року висланий за межі України. Реабілітований у
1989 році.
ТКАЧЕНКО Йосип Микитович, 1913 р. народження, смт Біловодськ, українець, освіта н/середня. Проживав у Біловодську, спостерігач метеорологічної станції. 16 лютого 1939 року Луганським
обласним судом засуджений до 10 р. позбавлення
волі. 20 травня 1939 року Верховним судом УРСР
вирок скасовано, справу повернено на дослідування. 16 листопада 1939 року виправданий Луганським обласним судом за недоведеністю пред'явленого звинувачення. Реабілітований у 1939 році.
ТКАЧЕНКО Йосип Павлович, 1900 р. народження, смт Нижнє Первомайської міськради, українець, освіта початкова. Проживав у смт Тошківка
Первомайської міськради, кріпильник шахти № 5
"Тошківка". Арештований 25 травня 1942 року за
звинуваченням у зраді Батьківщини і дезертирстві.
26 травня 1942 року Військовим трибуналом військ
НКВС по охороні тилу 37 армії справу повернено
на дослідування, але в зв'язку з воєнним станом не
було розглянуто. 28 квітня 1961 року справу припинено Луганським УКДБ за недоведеністю звинувачення. Реабілітований у 1996 році.
ТКАЧЕНКО Костянтин Антропович, 1887
р. народження, с. Першозванівка Лутугинського рну, українець, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. Військовим трибуналом
військ НКВС Донецької обл. 8 серпня 1941 року засуджений до розстрілу. 9 вересня 1941 року Військовим трибуналом військ НКВС Донецькій обл.
розстріл замінено 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТКАЧЕНКО Костянтин Єрмолайович, 1891
р. народження, с. Мачеха Мачешанського р-ну Волгоградської обл., Російська Федерація, українець,
освіта початкова. Проживав у с. Дякове Антрацитівського р-ну, служитель релігійного культу. Арештований 5 травня 1942 року за звинуваченням в
антирадянській діяльності. 7 липня 1942 року
УНКВС по Луганській обл. справу припинено за
смертю звинувачуваного. Реабілітований у 1994 році.
ТКАЧЕНКО Леонід Федорович, 1903 р. народження, с. Дрімайлівка Ніжинського р-ну Київської обл., українець, освіта середня. Проживав у м.
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Алмазна Стахановської міськради, рахівник кам'яного кар'єру. Лінійним судом Північно-Донецької
залізниці 31 липня 1938 року засуджений до 3 р.
позбавлення волі. Реабілітований у 1962 році.
ТКАЧЕНКО Лук'ян Оврамович, 1917 р. народження, с. Луб'янка Білокуракинського р-ну,
українець, освіта н/середня. Військовослужбовець,
рядовий 227 артилерійського полку. Військовим
трибуналом Ленінградського гарнізону, Російська
Федерація, 19 березня 1941 року засуджений до 8 р.
позбавлення волі. Реабілітований у 1993 році.
ТКАЧЕНКО Любов Федорівна, 1923 р. народження, смт Вовчоярівка Попаснянського р-ну,
українка, освіта початкова. Проживала у Вовчоярівці, колгоспниця. Військовим трибуналом провінції
Саксонія, Німеччина, 18 жовтня 1946 року засуджена до 10 р. позбавлення волі. Реабілітована у 1983
році.
ТКАЧЕНКО Марина Сергіївна, 1897 р. народження, с. Городище Біловодського р-ну, українка, неписьменна. Проживала в Городищі, домогосподарка. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 23
вересня 1937 року засуджена до 10 р. позбавлення
волі. Реабілітована у 1989 році.
ТКАЧЕНКО Марія Прохорівна, 1910 р. народження, с. Могриця Миропільського р-ну Харківської обл., українка, освіта початкова. Проживала в
м. Золоте Первомайської міськради, праля шахти
"Карбоніт". Арештована 20 лютого 1935 року за підозрою у співучасті в здійсненні теракту. 26 березня 1935 року з-під варти звільнена. Реабілітована у
1995 році.
ТКАЧЕНКО Марія Сергіївна, 1904 р. народження, с. Городище Біловодського р-ну, українка,
освіта початкова. Проживала в Городищі, монахиня. Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР 22
березня 1930 року засуджена до 3 р. позбавлення
волі. Реабілітована у 1989 році.
ТКАЧЕНКО Марія Федорівна, 1921 р. народження, м. Канськ Красноярського краю, Російська
Федерація, росіянка, освіта н/середня. Проживала у
с. Підгорівка Старобільського р-ну, тимчасово не
працювала. Арештована 21 березня 1943 року за
звинуваченням в антирадянській агітації. 20 квітня
1943 року справу припинено за відсутністю складу
злочину, з-під варти звільнена. Реабілітована у 1994
році.
ТКАЧЕНКО Матвій Назарович, 1863 р. народження, с. Євсуг Біловодського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у Євсузі, селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 16 березня 1930 року висланий
за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТКАЧЕНКО Микита Трохимович, 1886 р.
народження, смт Біловодськ, українець, освіта початкова. Проживав у Біловодську, колгоспник к-пу
ім. Кагановича. "Трійкою" УНКВС по Донецькій
обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1960 році.
ТКАЧЕНКО Микола Володимирович, 1901
р. народження, с. Серебрянка Попаснянського р-ну
(згодом Артемівського р-ну Донецької обл.), українець, освіта початкова. Проживав за місцем народження, бригадир к-пу ім. Петровського. Військовим трибуналом військ МВС Луганської обл. 17
травня 1948 року засуджений до 25 р. позбавлення

волі. 27 липня 1956 року Комісією Президії Верховної Ради СРСР міру покарання знижено до 12 р. 6
м-ців. Реабілітований у 1992 році.
ТКАЧЕНКО Микола Дмитрович, 1890 р.
народження, с. Пахалівка Слов'яносербського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Пахалівці,
не працював. Арештований 2 січня 1934 року за
звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації. 3 березня 1934 року справу припинено за відсутністю складу злочину, з-під варти
звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТКАЧЕНКО Микола Іванович, 1896 р. народження, с. Лиман Старобільського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Лимані, селянин-одноосібник. Арештований 28 грудня 1919 року за звинуваченням у тому, що служив стражником у козаків, які боролися проти Радянської влади.
5 січня 1920 року справу припинено за недоведеністю звинувачення. Реабілітований у 1994 році.
ТКАЧЕНКО Микола Семенович (Степанович), 1916 р. народження, м. Луганськ, українець,
освіта початкова. Проживав у Луганську, слюсар зду № 60. Спецколегією Донецького обласного суду
29 січня 1938 року засуджений до 5 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1992 році.
ТКАЧЕНКО Микола Федорович, 1888 р.
народження, м. Олександрівськ Артемівської райради м. Луганська, українець, освіта початкова.
Проживав у м. Луганську, працівник Артемівського
райвідділу соцзабезпечення. Луганським обласним
судом 27 лютого 1948 року.засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1993 році.
ТКАЧЕНКО Михайло Іванович, 1904 р. народження, кол.х. Очкурівка, Біловодський р-н,
українець, освіта початкова. Проживав у смт Біловодську, колгоспник к-пу "Криницький". "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований
у 1989 році.
ТКАЧЕНКО Михайло Олексійович, 1874
(1885) р. народження, с. Риб'янцеве Новопсковського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Риб'янцевому, селянин-одноосібник. Арештований 3
квітня 1932 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 22 квітня 1932 року постановою прокурора Білолуцького р-ну висланий за межі України.
Реабілітований у 1994 році.
ТКАЧЕНКО Неоніла Іванівна, 1922 р. народження, м. Красний Луч, українка, освіта середня.
Військовослужбовець, старший сержант, санінструктор 20 мотострілецького полку. Арештована 27
квітня 1944 року за звинуваченням у зраді Батьківщини. 25 серпня 1944 року справу припинено за
відсутністю складу злочину, з-під варти звільнена.
Реабілітована у 1944 році.
ТКАЧЕНКО Никифор Зіновійович, 1916 р.
народження, кол.с. Черкаське Євсузької сільради
Біловодського р-ну, українець, освіта н/середня.
Військовослужбовець, рядовий 196 полку 35 стрілецької дивізії. Військовим трибуналом 15 армії 21
травня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1976 році.
ТКАЧЕНКО Олександр Володимирович,
1922 р. народження, с. Дякове Антрацитівського рну, українець, освіта початкова. Проживав у смт
Нижній Нагольчик Антрацитівського р-ну, шофер
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к-пу "Комсомолець". Військовим трибуналом 395
стрілецької дивізії 17 грудня 1941 року засуджений
до розстрілу. Вирок виконано 31 грудня 1941 року.
Реабілітований у 1993 році.
ТКАЧЕНКО Олександр Григорович, 1913
р. народження, с. Дякове Антрацитівського р-ну,
українець, освіта середня. Військовослужбовець,
курсант полкової школи 22 артилерійського полку.
Військовим трибуналом 9 стрілецького корпусу 30
листопада 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1993 році.
ТКАЧЕНКО-ТКАЛИЧ Олександр Романович, 1907 р. народження, с. Новоєлизаветівка Краматорського р-ну Донецької обл., українець, освіта
початкова. Проживав у с. Чмирівка Старобільського р-ну, бухгалтер сільпо. "Трійкою" УНКВС по
Донецькій обл. 27 грудня 1937 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1960 році.
ТКАЧЕНКО Олександр Тимофійович, 1900
р. народження, смт Вовчоярівка Попаснянського рну, українець, освіта початкова. Проживав у Вовчоярівці, робітник Секменівського крейдяного кар'єру
Лисичанського з-ду "Донсода". "Трійкою" УНКВС
по Донецькій обл. 19 квітня 1938 року засуджений
до розстрілу. Реабілітований у 1958 році.
ТКАЧЕНКО Олексій Гарасимович, 1906 р.
народження, с. Колядівка Новоайдарського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Колядівці,
селянин-одноосібник. Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР 22 квітня 1930 року ухвалено постанову про вислання за межі України. Реабілітований у 1992 році.
ТКАЧЕНКО Омелян Андрійович, 1894 р.
народження, с. Боровеньки Кремінського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Боровеньках, селянин-одноосібник. Особливою нарадою при
Колегії ДПУ УРСР 17 листопада 1930 року ухвалено постанову про вислання за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТКАЧЕНКО Онисим Сергійович, 1910 р.
народження, с. Рудове Білокуракинського р-ну,
українець, освіта початкова. Військовослужбовець,
рядовий 140 запасного стрілецького полку. Арештований 2 листопада 1942 року за звинуваченням в
антирадянській агітації та намірі перейти на бік
противника. 20 березня 1943 року справу припинено за смертю підслідного. Реабілітований у 1994
році.
ТКАЧЕНКО Орина (Ірина) Степанівна,
1913 р. народження, с. Євсуг Біловодського р-ну,
українка, освіта початкова. Проживала в с. Новоолександрівка Біловодського р-ну, робітниця 2-ї дільниці конезаводу № 64. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 11 вересня 1943 року ухвалено постанову про вислання за межі України як члена родини
репресованого за звинуваченням у зраді Батьківщини. Реабілітована у 1990 році.
ТКАЧЕНКО Павло Борисович, 1914 р. народження, смт Біловодськ, українець, освіта н/середня. Військовослужбовець, курсант полкової школи. Військовим трибуналом 28 стрілецької дивізії
14 жовтня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1956 році.
ТКАЧЕНКО Павло Іванович, 1914 р. народження, м. Луганськ, українець, освіта початкова.
Військовослужбовець, рядовий 59 прикордонного

загону. Військовим трибуналом Прикордонної і
Внутрішньої охорони по Приморській обл., Російська Федерація, 13 вересня 1937 року засуджений
до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1993 році.
ТКАЧЕНКО Павло Якович, 1884 р. народження, смт Комишуваха Попаснянського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у с-щі зал.ст.Володіно, Кременський р-н, помічник начальника
станції. Арештований 15 грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 17 травня
1933 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у
1994 році.
ТКАЧЕНКО Павло Якович, 1896 р. народження, с. Попівка Бердянського р-ну Запорізької
обл., українець, освіта початкова. Проживав у с. Червоний Жовтень Антрацитівського р-ну, токар Дяківської МТС. Військовим трибуналом військ
НКВС Луганської обл. 10 вересня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1990 році.
ТКАЧЕНКО Петро Іванович, 1917 р. народження, с. Уткине Перевальського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав в Уткиному, моторист
к-пу "Світло села". Військовим трибуналом Луганського гарнізону 14 жовтня 1943 року засуджений
до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
ТКАЧЕНКО Петро Микитович, 1901 р. народження, с. Танюшівка Новопсковського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у смт Новоолександрівка Краснодонського р-ну, їздовий 8-ї
буддільниці залізничної магістралі Москва-Донбас.
"Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 5 листопада
1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1990 році.
ТКАЧЕНКО Петро Федорович, 1920 р. народження, смт Нижнє Первомайської міськради,
українець, освіта середня. Військовослужбовець,
рядовий 443 батальйону аеродромного обслуговування резерву Головного командування. Військовим трибуналом 34 району авіаційного базування
11 листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1993 році.
ТКАЧЕНКО Полікарп Петрович, 1872 р.
народження, м. Луганськ, українець, освіта початкова. Проживав у Луганську, робітник зал.ст. Луганськ. Військовим трибуналом військ НКВС Донецької обл. 27 липня 1941 року засуджений до розстрілу. 20 серпня 1941 року Військовою колегією
Верховного суду СРСР розстріл замінено 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1995 році.
ТКАЧЕНКО Роман Федорович, 1882 р. народження, , росіянин, освіта початкова. Проживав у
м. Луганську, інструктор-кооператор Донецького
союзу споживспілок. Судовою колегією ВУЧК 18
квітня 1921 року засуджений до 5 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1991 році.
ТКАЧЕНКО Савелій (Сава) Андрійович,
1890 р. народження, с. Містки Сватівського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав за місцем
народження, робітник радгоспу №10. Арештований
25 листопада 1932 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 23 грудня 1932 року справу при-
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пинено, з-під варти звільнений. Реабілітований у
1989 році.
ТКАЧЕНКО Сергій Никифорович, 1904 р.
народження, с. Євсуг Біловодського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у с. Новоолександрівка Біловодського р-ну, тесляр конезаводу № 64.
8 травня 1942 року Військовим трибуналом військ
НКВС по охороні тилу військової частини 1080 засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1995 році.
ТКАЧЕНКО Сергій Федорович, 1879 р. народження, с. Коробчине Новомиргородського р-ну
Кіровоградської обл., українець, освіта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, сторож тресту "Донбаспромжитлобуд". Постановою Судової "трійки" при
Колегії ДПУ УРСР від 21 січня 1933 року висланий
за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТКАЧЕНКО Степан Євдокимович, 1886 р.
народження, смт Марківка, українець, освіта початкова. Проживав у Марківці, сторож МТС. Арештований 29 вересня 1941 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 21 квітня 1942 року справу
припинено за смертю підслідного. Реабілітований у
1995 році.
ТКАЧЕНКО Терентій Васильович, 1895 р.
народження, с. Шуліківка Біловодського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Шуліківці,
колгоспник к-пу "Хвиля революції". Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 лютого 1944 року засуджений до 7 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1965 році.
ТКАЧЕНКО Тимофій Вакулович, 1896 р.
народження, с. Кам'яний Брід Лисянського р-ну Київської обл., українець, освіта н/середня. Проживав
у м. Стаханові, головний бухгалтер міськхарчоторгу. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 9 квітня
1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1960 році.
ТКАЧЕНКО Тимофій Дем'янович, 1896 р.
народження, с. Зміївка Сватівського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Зміївці, вагар кпу "Маяк". Військовим трибуналом 55 району авіаційного базування 26 лютого 1942 року засуджений
до розстрілу. Реабілітований у 1992 році.
ТКАЧЕНКО Тимофій Кирилович, 1894 р.
народження, с. Уткине Перевальського р-ну, українець, освіта середня. Проживав у смт Іванівка Антрацитівського р-ну, агроном радгоспу ім. Петровського. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 19
квітня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1962 році.
ТКАЧЕНКО Федір Григорович, 1912 р. народження, с. Можняківка Новопсковського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у с. Жолобок Слов'яносербського р-ну, слюсар шахти "Петро". Військовим трибуналом військ НКВС по охороні тилу 12 армії 7 червня 1942 року засуджений
до розстрілу. Реабілітований у 1991 році.
ТКАЧЕНКО Федір Микитович, 1885 р. народження, м. Попасна, українець, освіта початкова.
Проживав у Попасній, слюсар зал.ст. Попасна. Арештований 21 лютого 1935 року за підозрою у саботажі і шкідництві. 10 серпня 1935 року справу припинено за недостатністю матеріалів для притягнення до суду. Реабілітований у 1994 році.
ТКАЧЕНКО Федір Петрович, 1878 р. народження, с. Верхня Оріхівка Лутугинського р-ну,

українець, неписьменний. Проживав у с. Кам'янка
Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний
борець". "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 28
грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1990 році.
ТКАЧЕНКО Федір Федорович, 1888 р. народження, с. Новоолександрівка Кремінського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Новоолександрівці, селянин-одноосібник. "Трійкою" УНКВС
по Донецькій обл. 10 жовтня 1937 року засуджений
до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТКАЧЕНКО Христина Павлівна, 1913 р.
народження, смт Марківка, українка. Проживала в
Марківці, колгоспниця к-пу "Червоний Перекоп".
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від
17 липня 1943 року вислана за межі України як
член сім'ї репресованого за звинуваченням у зраді
Батьківщини. Реабілітована у 1990 році.
ТКАЧЕНКО Яків Григорович, 1866 р. народження, кол.х. Тавричеський, Старо-Каранський рн Донецької обл., росіянин, освіта початкова. Проживав у с. Дякове Антрацитівського р-ну, староста
церкви. "Трійкою" при Колегії ДПУ УРСР 30 січня
1930 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1992 році.
ТКАЧЕНКО Яків Єлисейович, 1905 р. народження, смт Білолуцьк Новопсковського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у с. Кубань Новопсковського р-ну, тесляр к-пу "Іскра". "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 23 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований
у 1968 році.
ТКАЧЕНКО Яків Ілліч, 1889 р. народження,
с. Колядівка Новоайдарського р-ну, українець, освіта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у Колядівці, голова сільпо. Арештований 16 жовтня 1943 року за підозрою у зрадництві. 18 січня
1944 року виправданий Військовим трибуналом
військ НКВС Луганської обл. Реабілітований у
1944 році.
ТКАЧОВ Андрій Володимирович, 1906 р.
народження, с. Рогове Новопсковського р-ну, українець. Проживав у м. Перевальську, вибійник шахти
№ 2-біс. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 13
грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТКАЧОВ Андрій Іванович, 1913 р. народження, с. Шульгинка Старобільського р-ну, українець, освіта середня. Проживав у Шульгинці, не
працював. Арештований 24 серпня 1930 року за
звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації. 13 грудня 1930 року справу припинено, з-під варти звільнений. Реабілітований у
1930 році.
ТКАЧОВ Гаврило Єгорович, 1887 р. народження, Будьоннівський р-н Воронезької обл., Російська Федерація, українець, освіта початкова.
Проживав у м. Луганську, завідуючий підсобним
господарством з-ду ім. Жовтневої революції. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 27
листопада 1944 року засуджений до 15 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1988 році.
ТКАЧОВ Дмитро Васильович, 1894 р. народження, м. Ровеньки, українець, освіта початкова.
Проживав у Ровеньках, селянин-одноосібник. По-
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становою Особливої наради при НКВС СРСР від 23
травня 1931 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТКАЧОВ Іван Антонович, 1899 р. народження, м. Стаханов, українець, освіта початкова.
Проживав у Стаханові, начальник планового відділу тресту "Серговугілля". "Трійкою" УНКВС по
Луганській обл. 27 вересня 1938 року засуджений
до розстрілу. Реабілітований у 1956 році.
ТКАЧОВ Іван Васильович, 1877 р. народження, м. Ровеньки, українець, освіта початкова.
Проживав у Ровеньках, селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР
від 1 жовтня 1929 року висланий за межі України.
Реабілітований у 1995 році.
ТКАЧОВ Іван Гарасимович, 1895 р. народження, кол.с. Борове Макіївської сільради Кремінського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав
за місцем народження, селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР
від 17 листопада 1930 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТКАЧОВ Іван Макарович, 1903 р. народження, с. Булгаківка Кремінського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав: Кремінський рн, механік агрокомбінату Рубіжанського відділу робітничого постачання. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1962 році.
ТКАЧОВ Іван Наумович, 1881 р. народження, м. Луганськ, українець, освіта середня. Проживав у с. Трьохізбенка Слов'яносербського р-ну, служитель релігійного культу. Репресований двічі.
Арештований 12 лютого 1943 року за звинуваченням в антирадянській агітації. В ході слідства звинувачення не доведено, 5 квітня 1943 року справу
припинено, з-під варти звільнений. 18 листопада
1944 року Особливою нарадою при НКВС СРСР засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований
відповідно у 1943 і 1992 роках.
ТКАЧОВ Іван Никифорович, 1905 р. народження, м. Таганрог Ростовської обл., Російська
Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у
м. Красний Луч, механік по ремонту друкарських
машинок тресту "Донбасантрацит". Військовим
трибуналом військ НКВС Луганської обл. 26-27
лютого 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення
волі. 17 грудня 1946 року Військовою колегією
Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу
припинено, з-під варти звільнений. Реабілітований
у 1946 році.
ТКАЧОВ Микола Антонович, 1888 р. народження, м. Луганськ, українець, освіта середня.
Проживав у Луганську, юрисконсульт спецторгу
УНКВС по Луганській обл. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 25 березня 1944 року засуджений
до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1991 році.
ТКАЧОВ Микола Матвійович, 1895 р. народження, с. Каменка, Ростовська обл., українець,
освіта початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської міськради, машиність зал.ст. Алмазна. Репресований двічі. Арештований 1 лютого 1935 року
за звинуваченням в антирадянській агітації. 13 квітня 1935 року виправданий Лінійним судом Донецької залізниці, з-під варти звільнений. Арештований

23 січня 1937 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 21 березня 1937 року справу припинено за недостатністю матеріалів для притягнення
до суду, з-під варти звільнений. Реабілітований відповідно у 1935 і 1994 роках.
ТКАЧОВ Мирон Тихонович, 1912 р. народження, с. Бахмутівка Новоайдарського р-ну, росіянин, освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий 564 стрілецького полку. Військовим трибуналом 175 стрілецької дивізії 16 липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований
у 1993 році.
ТКАЧОВ Митрофан Григорович, 1901 р.
народження, х. Скильний, Казанський р-н Омської
обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Алчевську, робітник коксохімзаводу. Арештований 22 грудня 1930 року за звинуваченням у шкідництві на підприємстві. 26 червня
1931 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у
1994 році.
ТКАЧОВ Никифор Іванович, 1898 р. народження, с. Плотина Станично-Луганського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у Плотині, колгоспник к-пу "Культура". "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 15 квітня 1938 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1960 році.
ТКАЧОВ Олександр Григорович, 1912 р.
народження, м. Ровеньки, українець, освіта середня. Проживав у м. Попасна, слідчий прокуратури
Попаснянського р-ну. Військовим трибуналом
військ НКВС Луганської обл. 12 квітня 1943 року
засуджений до 7 р. позбавлення волі. 18 червня
1943 року Військовою колегією Верховного суду
СРСР справу припинено за відсутністю складу злочину, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1943
році.
ТКАЧОВ Павло Андрійович, 1918 р. народження, м. Ровеньки, українець, освіта н/середня.
Проживав у Ровеньках, у період окупації працював
директором клубу. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 19 січня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1993 році.
ТКАЧОВ Пилип Панасович, 1917 р. народження, с. Комишне Станично-Луганського р-ну,
росіянин, освіта середня. Проживав у м. Волгоград,
Російська Федерація, інструктор-пілот Волгоградської військової школи пілотів. Арештований 4 лютого 1942 року за звинуваченням в антирадянській
агітації. Особливою нарадою при НКВС СРСР 11
грудня 1943 року мірою покарання визначено строк
попереднього ув'язнення. Реабілітований у 1994 році.
ТКАЧОВ Пилип Петрович, 1888 р. народження, с. Єфремово-Степановка Тарасовського рну Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта початкова. Проживав у м. Луганську, садівник зеленого господарства з-ду ім. Артема. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 19 квітня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1960
році.
ТКАЧОВ Савелій Іванович, 1895 р. народження, с. Середньотепле Станично-Луганського рну, росіянин, освіта початкова. Проживав у Середньотеплому, колгоспник к-пу "Вранішня зоря".
"Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 19 квітня
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1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1964 році.
ТКАЧОВ Трохим Володимирович, 1903 р.
народження, с. Рогове Новопсковського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у м. Перевальську, вибійник шахти № 2-біс. "Трійкою" УНКВС по
Донецькій обл. 13 грудня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1961 році.
ТКАЧОВ Федот Омелянович, 1892 р. народження, кол.с. Новоолександрівка Оборотнівської
сільради Сватівського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав за місцем народження, селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради при
Колегії ДПУ УРСР від 8 липня 1932 року висланий
за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТКАЧОВ Хрисанф Трохимович, 1873 р. народження, с-ще Ющенко-Грачей, Північно-Кавказький край, Російська Федерація, росіянин, освіта
початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської
міськради, старший сторож зал.ст. Стаханов. Луганським окружним судом 6 липня 1930 року засуджений до 2 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1989 році.
ТКАЧОВА Катерина Іванівна, 1922 р. народження, м. Ровеньки, українка. Проживала в с. Картушине Антрацитівського р-ну, шкільна вчителька.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 листопада
1943 року засуджена до 5 р. позбавлення волі. Реабілітована у 1989 році.
ТКАЧОВА Марія Михайлівна, 1909 р. народження, с. Бахмутівка Новоайдарського р-ну, українка, освіта початкова. Проживала в с. Радянське
Краснодонського р-ну, не працювала. Військовим
трибуналом військ НКВС Луганської обл. 26 березня 1945 року засуджена до 10 р. позбавлення волі.
Реабілітована у 1992 році.
ТКАЧОВА Парасковія Гнатівна, 1910 р. народження, м. Ровеньки, українка, освіта початкова.
Проживала в Ровеньках, домогосподарка. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 20 жовтня 1945 року вислана за межі України як дружина
репресованого за звинуваченням у зраді Батьківщини. Реабілітована у 1965 році.
ТКАЧОВА Тетяна Захарівна, 1900 р. народження, с. Новониканорівка Сватівського р-ну,
українка, освіта початкова. Проживала в Новониканорівці, не працювала. Арештована 28 лютого 1942
року за звинуваченням в антирадянській агітації. 30
квітня 1942 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнена. Реабілітована у 1942 році.
ТКАЧУК Антон Іванович, 1893 р. народження, с. Левківці Базалійського р-ну Вінницької
обл., поляк, неписьменний. Проживав у с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу ім. Сталіна. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1966 році.
ТКАЧУК Микита Трохимович, 1902 р. народження, с. Вітківці, Вінницька обл., українець,
освіта початкова. Проживав у м. Луганську, завгосп
5-ї буддільниці залізничної магістралі Москва-Донбас. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1967 році.

ТКАЧУК Микола Олександрович, 1898 р.
народження, с. Бабанка Бабановського р-ну Київської обл., українець. Проживав у м. Алчевську, начальник буддільниці коксохімічного заводу № 19.
"Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 23 листопада
1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1989 році.
ТКАЧУК Митрофан Кіндратович, 1888 р.
народження, с. Цвітоха Славутського р-ну Кам'янець-Подільської обл., українець, освіта середня.
Проживав у с. Дякове Антрацитівського р-ну, директор школи. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР
29 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТКАЧУК Михайло Гордійович, 1903 р. народження, с. Рогізка Ольгопільського р-ну Вінницької обл., українець, неписьменний. Військовослужбовець, рядовий 76 стрілецького полку 15 стрілецької дивізії. До призову в армію проживав у с. Давидо-Микільське Краснодонського р-ну. Військовим
трибуналом Луганського гарнізону 12 листопада
1941 року засуджений до розстрілу. Вирок виконано 26 листопада 1941 року. Реабілітований у 1993
році.
ТОБОЛІН Іван Йосипович, 1892 р. народження, Старожиловський р-н Московської обл.,
Російська Федерація, росіянин, освіта початкова.
Проживав у м. Антрациті, десятник транспортного
цеху шахти № 13. Комісією НКВС і Прокуратури
СРСР 19 листопада 1937 року засуджений до 10 р.
позбавлення волі. Реабілітований у 1960 році.
ТОВКАЧ Іван Якович, 1899 р. народження,
с. Слобода-Ялтушківська Барського р-ну Вінницької обл., українець, освіта початкова. Проживав у м.
Антрациті, бухгалтер їдальні шахти № 8-9. Донецьким обласним судом 10 травня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1965
році.
ТОВМЕНКО Дмитро Іванович, 1913 р. народження, с. Бондарево Михайловського р-ну Воронезької обл., Російська Федерація, українець,
освіта н/вища. Проживав у смт Родакове Слов’яносербського р-ну, студент Луганського інституту
громадського харчування. Арештований 1 березня
1933 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 17 квітня 1933 року справу припинено за недостатністю матеріалів для притягнення до суду, з-під
варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТОВСТИКО Ярема Кузьмич, 1887 р. народження, с. Влазовичі Суразького р-ну Орловської
обл., Російська Федерація, українець, освіта початкова. Проживав у смт Сімейкине Краснодонського
р-ну, слюсар вагоноремонтного пункту зал.ст. Сімейкине. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 23 серпня 1944 року засуджений до 10
р. позбавлення волі. Реабілітований у 1962 році.
ТОВЧИГА Василь Мусійович, 1915 р. народження, с. Новоохтирка Новоайдарського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, бурильник шахти ім. Войкова. "Трійкою"
УНКВС по Луганській обл. 21 вересня 1938 року
засуджений до розстрілу. Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. Реабілітований у 1960 році.
ТОВЧИГА Кирило Мусійович, 1910 р. народження, с. Новоохтирка Новоайдарського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Лиси-
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чанську, прибиральник породи шахти ім. ОДПУ.
"Трійкою" УНКВС по Луганській обл. 9 вересня
1938 року засуджений до розстрілу. Вирок виконано 11 вересня 1938 року. Реабілітований у 1959 році.
ТОДОРОВ Іван Андрійович, 1889 р. народження, Болгарія, болгарин, освіта початкова. Проживав у смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, городник к-пу "Червоний Жовтень". Донецьким обласним судом 13 лютого 1939 року засуджений до 10
р. позбавлення волі. Реабілітований у 1955 році.
ТОДОРОВ Кузьма Мусійович, 1923 р. народження, с. Красний Пахар Артемівського р-ну Донецької обл., українець, освіта н/середня. Проживав
у с. Троїцьке Попаснянського р-ну, художник сільпо. Арештований 16 лютого 1948 року за звинуваченням у причетності до агентури німецької і американської розвідок. 20 травня 1948 року справу
припинено за недоведеністю звинувачення, з-під
варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТОДОРОВ Семен Іванович, 1913 р. народження, смт Нижнє Первомайської міськради, українець, освіта початкова. Проживав у Нижньому, коногон шахти № 5. Військовим трибуналом військ
НКВС Харківської обл. 4 травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1993 році.
ТОДОРОВА Клара Іванівна, 1924 р. народження, с. Добрянка Вільшанського р-ну Одеської
обл., українка, освіта середня. Проживала в м. Перевальську, інструктор Алчевського міськкому
комсомолу. Особливою нарадою при НКВС СРСР
24 червня 1944 року засуджена до 5 р. позбавлення
волі. Реабілітована у 1991 році.
ТОДОРОВА Марія Іванівна, 1919 р. народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну, українка,
освіта середня. Проживала в Троїцькому, завідуюча
переробним пунктом Попаснянського молокозаводу. Арештована 23 березня 1944 року за звинуваченням у зв'язках з німецькими окупаційними властями. 24 квітня 1944 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнена.
Реабілітована у 1994 році.
ТОДТЕНГАГЕН Віктор Альбертович, 1910
р. народження, м. Брянка, німець, освіта початкова.
Проживав у м. Стаханові, токар шахти № 1-біс.
Особливою "трійкою" УНКВС по Луганській обл.
29 вересня 1938 року засуджений до розстрілу.
Страчений 13 жовтня 1938 року. Реабілітований у
1989 році.
ТОДТЕНГАГЕН (ТОТЕНГАГЕН) Петро
Альбертович, 1906 р. народження, м. Брянка, німець, освіта початкова. Проживав у Брянці, слюсар
шахти № 1-біс. "Трійкою" УНКВС по Донецькій
обл. 9 жовтня 1938 року засуджений до розстрілу.
Реабілітований у 1988 році.
ТОКАР Василь Якович, 1906 р. народження,
м. Куп'янськ Харківської обл., українець, освіта початкова. Проживав у смт Мирна Долина Попаснянського р-ну, тракторист радгоспу "Мирна долина".
Арештований 24 лютого 1942 року за звинуваченням у зв'язках з німецькими окупантами. 31 березня
1942 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у
1994 році.

ТОКАР Ганна Федорівна, 1914 р. народження, с. Лизине Білокуракинського р-ну, українка,
освіта початкова. Проживала в Лизиному, колгоспниця к-пу "Паризька комуна". Арештована 3 липня
1943 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 31 липня 1943 року справу припинено за відсутністю складу злочину, з-під варти звільнена. Реабілітована у 1994 році.
ТОКАР Григорій Федорович, 1907 р. народження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-ну,
українець, освіта початкова. Військовослужбовець,
рядовий. Військовим трибуналом Луганського гарнізону 13 січня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1994 році.
ТОКАР Дмитро Степанович, 1892 р. народження, с. Стригуни Борисовського р-ну Курської
обл., Російська Федерація, українець, освіта початкова. Проживав у с. Спірне Попаснянського р-ну
(згодом Артемівського р-ну Донецької обл.), робітник радгоспу "Спірний". Арештований 20 грудня
1941 року за звинуваченням у службі старостою під
час окупації. 22 червня 1942 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТОКАР Іван Іванович, 1898 р. народження,
с. Новомикільське Кремінського р-ну, українець,
неписьменний. Проживав у Новомикільському, робітник 7-ї дистанції колії Північно-Донецької залізниці. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 19 серпня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТОКАР Іван Тимофійович, 1904 р. народження, с. Містки Сватівського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у Містках, селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 3 жовтня 1932 року висланий
за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТОКАР Олександр Микитович, 1913 р. народження, с. Піщане Старобільського р-ну, українець, освіта середня. Військовослужбовець, перебував на лікуванні в евакогоспіталі № 1249 м. Новосибірська, Російська Федерація. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 червня 1942 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1969
році.
ТОКАР (ТОКАРЕВ) Павло Костянтинович,
1911 р. народження, с. Миколаївка Станично-Луганського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у м. Петровське Краснолуцької міськради, не
працював. Арештований 22 травня 1931 року за
звинуваченням у нелегальному переході кордону. 9
червня 1931 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1931 році.
ТОКАР Тимофій Прокопович, 1916 р. народження, с. Петровеньки Слов'яносербського р-ну,
українець, освіта н/середня. На час арешту член
ВКП(б). Військовослужбовець, командир гармати
бронепоїзда № 10. Військовим трибуналом 12 армії
7 травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1991 році.
ТОКАР Федір Іванович, 1872 р. народження,
с. Кругляківка Куп'янського р-ну Харківської обл.,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Стаханові, кучер Ірминської лікарні. Військовим трибу-
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налом 12 армії 5-6 березня 1942 року засуджений
до розстрілу. Реабілітований у 1958 році.
ТОКАР Федір Олексійович, 1874 р. народження, с. Містки Сватівського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у Містках, селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 22 квітня 1933 року висланий
за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТОКАРЕВ Григорій Павлович, 1912 р. народження, с. Оріхівка Лутугинського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у смт Михайлівка
Ровеньківської міськради, робітник шахти № 30-35.
"Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 23 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1965 році.
ТОКАРЕВ Іван Денисович, 1892 р. народження, смт Юр'ївка Лутугинського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Юр'ївці, селянин-одноосібник. Арештований 6 січня 1929 року
за звинуваченням в антирадянській агітації. 11 березня 1929 року звільнений під підписку про невиїзд. 26 жовтня 1929 року справу припинено за малозначністю, підписку про невиїзд скасовано. Реабілітований у 1995 році.
ТОКАРЕВ Іван Іларіонович, 1905 р. народження, Бесєдінський р-н Курської обл., Російська
Федерація, росіянин, освіта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Антрациті, завідуючий хлібопекарнею при шахті № 28-29. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1994 році.
ТОКАРЕВ Іван Павлович, 1910 р. народження, с. Оріхівка Лутугинського р-ну, росіянин,
освіта початкова. Проживав в Оріхівці, без певних
занять. Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР
15 березня 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТОКАРЕВ Йосип Володимирович, 1895 р.
народження, смт Долинівське Стахановської міськради, українець, освіта середня. Проживав у м. Алмазна Стахановської міськради, слюсар з-ду
"Сталь". "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 9 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1956 році.
ТОКАРЕВ Леонтій Степанович, 1881 р. народження, с. Оріхівка Лутугинського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав в Оріхівці, колгоспник к-пу ім. Ворошилова. "Трійкою" УНКВС по
Донецькій обл. 27 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТОКАРЕВ Михайло Степанович, 1911 р.
народження, смт Іванівка Антрацитівського р-ну,
українець, освіта середня. Проживав в Іванівці, не
працював. Військовим трибуналом військ НКВС
Луганської обл. 4 листопада 1947 року засуджений
до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1992
році.
ТОКАРЕВ Овсій Андрійович, 1889 р. народження, с. Оріхівка Лутугинського р-ну, росіянин,
освіта початкова. Проживав в Оріхівці, вибійник
шахти ім. XVI партз'їзду. Військовим трибуналом
військ НКВС Луганської обл. 12 січня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований
у 1990 році.

ТОКАРЕВ Олександр Володимирович,
1874 р. народження, смт Калинове Попаснянського
р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Калиновому, селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 26 березня 1930 року висланий за межі України. Реабілітований у 1992 році.
ТОКАРЕВ Олександр Іванович, 1900 р. народження, х. Тормосін, Нижньочирський р-н Волгоградської обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта початкова. Проживав у смт Ясенівський Ровеньківської міськради, бурильник шахти № 33-37.
"Трійкою" УНКВС по Луганській обл. 25 вересня
1938 року засуджений до розстрілу. Страчений 8
жовтня 1938 року. Реабілітований у 1989 році.
ТОКАРЕВ Павло Ісайович, 1914 р. народження, м. Брянка, українець, освіта початкова.
Проживав у м. Стаханові, електрослюсар шахти №
1-біс. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 3 липня
1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1962 році.
ТОКАРЕВ Сергій Денисович, 1907 р. народження, м. Алчевськ, українець, освіта початкова.
Проживав у смт Лотикове Слов'яносербського р-ну,
тесляр житлово-комунального відділу шахти ім.
Лотикова. Луганським обласним судом 13 травня
1941 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1960 році.
ТОКАРЕВ Федір Гарасимович, 1901 р. народження, смт Красний Кут Антрацитівського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Красному
Куті, селянин-одноосібник. Судовою колегією Донецького обласного суду 9 грудня 1935 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1992 році.
ТОКАРЕВА Євдокія Григорівна, 1922 р. народження, с. Новоіванівка Попаснянського р-ну,
українка, освіта н/середня. Проживала в Новоіванівці, бракувальниця вугілля шахти "Гідро". Військовим трибуналом військ МВС Луганської обл. 30
грудня 1947 року засуджена до 25 р. позбавлення
волі. 6 березня 1954 року Військовою колегією Верховного суду СРСР справу повернено на дослідування. 7 жовтня 1954 року вирок скасовано, справу
припинено за малозначністю, з-під варти звільнена.
Реабілітована у 1994 році.
ТОКАРЕВА Катерина Іпатівна, 1906 р. народження, с. Оріхівка Лутугинського р-ну, росіянка, освіта початкова. Проживала в Оріхівці, працювала на шахті ім. XVI партз’їзду. Військовим трибуналом 18 армії 23 березня 1942 року засуджена
до 10 р. позбавлення волі. Реабілітована у 1992 році.
ТОКАРЕВА Фаїна Андріївна, 1913 р. народження, ст-ця Федосєєвська Вешенського р-ну Ростовської обл., Російська Федерація, росіянка, освіта
початкова. Проживала в м. Луганську, не працювала. Арештована 10 квітня 1943 року за звинуваченням у зрадництві радянських громадян і антирадянській агітації. 11 червня 1943 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнена. Реабілітована у 1994 році.
ТОКАРЕНКО Олександр Степанович, 1915
р. народження, смт Білокуракине, українець, освіта
початкова. Проживав у с. Попівка Білокуракинського р-ну, селянин-одноосібник. Арештований 20 ли-
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пня 1931 року за звинуваченням у причетності до
здійснення теракту. 16-17 грудня 1932 року виправданий Донецьким обласним судом за недоведеністю звинувачення. Реабілітований у 1932 році.
ТОКАРЕНКО Охрім Тимофійович, 1896 р.
народження, смт Білокуракине, українець, неписьменний. Проживав у м. Перевальську, робітник шахти № 4. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 25
жовтня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1961 році.
ТОКАРЕНКО Петро Трохимович, 1904 р.
народження, м. Павлоград Дніпропетровської обл.,
українець, освіта початкова. Проживав у с-щі Павлоград Сєверодонецької міськради, електрик шахти
ім. Войкова. "Трійкою" УНКВС по Луганській обл.
9 вересня 1938 року засуджений до розстрілу. Вирок виконано 11 вересня 1938 року. Реабілітований
у 1960 році.
ТОКАРЕНКО Яків Тимофійович, 1904 р.
народження, смт Білокуракине, українець, освіта
початкова. Проживав у Білокуракиному, селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради при
Колегії ДПУ УРСР від 2 квітня 1930 року висланий
за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТОКАРСЬКИЙ Іван Андрійович, 1904 р.
народження, Польща, поляк, освіта початкова. Проживав у смт Ізварине Краснодонської міськради,
помічник машиніста паровоза 8-ї буддільниці залізничної магістралі Москва-Донбас. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1958 році.
ТОКАРСЬКИЙ Йосип Васильович, 1880 р.
народження, Польща, поляк, неписьменний. Проживав у м. Луганську, музикант-приватник. Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937
року засуджений до розстрілу. Реабілітований у
1989 році.
ТОКІН Георгій Петрович, 1902 р. народження, ст-ця Вешенська Вешенського р-ну Ростовської
обл., Російська Федерація, росіянин, освіта вища.
Військовослужбовець, старший лікар Луганської
школи військових пілотів. Військовим трибуналом
Харківського військового округу 6 квітня 1939 року
засуджений до 10 р. позбавлення волі. 17 серпня
1939 року Військовою колегією Верховного суду
СРСР справу направлено на дослідування. 2 червня
1940 року виправданий Військовим трибуналом
Харківського військового округу. Реабілітований у
1940 році.
ТОКМАКОВ Микола Петрович, 1898 р. народження, Малоархангельський р-н Орловської
обл., Російська Федерація, росіянин, освіта н/середня. Проживав у м. Перевальську, бухгалтер транспортного управління тресту "Ворошиловвугілля".
Військовим трибуналом військ НКВС Луганської
обл. 14 серпня 1945 року засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
ТОКМАКОВ Михайло Дмитрович, 1913 р.
народження, м. Луганськ, росіянин, освіта початкова. Проживав у Луганську, не працював. Арештований 17 листопада 1945 року за звинуваченням у
співробітництві з агентурою німецьких розвідорганів. Військовою прокуратурою Київського військового округу 4 травня 1946 року справу припинено,
з-під варти звільнений. Реабілітований у 1946 році.

ТОКМАКОВ Михайло Костянтинович,
1918 р. народження, м. Луганськ, росіянин, освіта
н/середня. Проживав у Луганську, учень СШ. Донецьким обласним судом 26 грудня 1936 року засуджений до 4 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1965 році.
ТОКМАКОВ Тимофій Степанович, 1878 р.
народження, с. Орєхово Малоархангельського р-ну
Курської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Артемівську Перевальського р-ну, кучер лікарні шахти № 10 ім. Артема. Спецколегією Донецького обласного суду 16
квітня 1937 року засуджений до 3 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1994 році.
ТОКМАЧОВ Василь Пилипович, 1922 р.
народження, кол.с. Веселеньке кол. Олександрівського р-ну, українець, освіта н/середня. Проживав за
місцем народження, без певних занять. Арештований 14 лютого 1943 року за звинуваченням у службі в поліції під час німецької окупації. 23 квітня
1943 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у
1994 році.
ТОЛКАЧОВ Афанасій Іванович, 1881 р. народження, х. Грачики, Ростовська обл., Російська
Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у
м. Краснодоні, робітник кінного двору Сорокинського рудника. Арештований 21 грудня 1932 року за
звинуваченням в антирадянській агітації. 16 лютого
1933 року справу припинено за відсутністю складу
злочину. Реабілітований у 1933 році.
ТОЛКАЧОВ Олександр Петрович, 1889 р.
народження, с. Степановка Тарасовського р-ну Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта
початкова. Проживав у м. Стаханові, слюсар шахти
ім. Ілліча. "Трійкою" УНКВС по Луганській обл. 14
вересня 1938 року засуджений до розстрілу. Вирок
виконано 23 вересня 1938 року. Реабілітований у
1960 році.
ТОЛМАЧОВ Андрій Васильович, 1903 р.
народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у Тимоновому, робітник к-пу "Червоне руно". Арештований 18 грудня 1932 року за звинуваченням у підготовці збройного повстання. 5 серпня 1933 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти
звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТОЛМАЧОВ Архип Андрійович, 1895 р. народження, с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у
Червоному Жовтні, не працював. Арештований 1
березня 1933 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 22 липня 1933 року справу припинено
за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1963 році.
ТОЛМАЧОВ Дмитро Іванович, 1919 р. народження, с. Співаківка Новоайдарського р-ну,
українець, освіта початкова. Військовослужбовець,
рядовий 23 артилерійського полку 65 армії. 24 травня 1942 року Військовим трибуналом військ НКВС
по охороні тилу військової частини 1080 засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1993 році.
ТОЛМАЧОВ Дмитро Федорович, він же
ІВАНОВ Іван Никифорович, 1881 р. народження,
Курська обл., Російська Федерація, росіянин, освіта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, робітник
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зал.ст. Петровеньки. Особливою "трійкою" УНКВС
по Донецькій обл. 13 жовтня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989
році.
ТОЛМАЧОВ Єлисей Іванович, 1877 р. народження, смт Новоайдар, росіянин, освіта неписьменний. Проживав у с. Окнине Новоайдарського рну, возій Соколовського кам'яного кар'єру. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР
від 15 вересня 1933 року висланий за межі України.
Реабілітований у 1989 році.
ТОЛМАЧОВ Зіновій Іванович, 1875 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Городищі,
без певного місця роботи. Арештований 30 вересня
1937 року за звинуваченням в антирадянській агітації. Рішення у справі немає. Реабілітований у 1995
році.
ТОЛМАЧОВ Костянтин Олександрович,
1880 р. народження, м. Кострома, Російська Федерація, росіянин, освіта середня. Проживав у смт
Марківка, землевпорядник райземвідділу. Постановою Колегії ОДПУ від 16 травня 1932 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1989 році.
ТОЛМАЧОВ Олександр Якимович, 1919 р.
народження, м. Сватове, українець, освіта середня.
Військовослужбовець, командир взводу 197 армійського запасного полку 1 армії. Арештований 3 серпня 1943 року за звинуваченням у дезертирстві. 21
серпня 1943 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1943 році.
ТОЛМАЧОВ Павло Іванович, 1903 р. народження, с. Білий Колодязь Золотухінського р-ну
Курської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Перевальську, наваловідбійник шахти ім. Сталіна. "Трійкою" УНКВС по
Донецькій обл. 23 листопада 1937 року засуджений
до розстрілу. Реабілітований у 1988 році.
ТОЛМАЧОВ Порфирій Іванович, 1889 р.
народження, с. Благодатне, Одеська обл., українець,
освіта початкова. Проживав у с-щі Житлівка Кремінського р-ну, завідуючий кінним двором відділу
капітального будівництва Алчевського з-ду ім. Ворошилова. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 22
грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1988 році.
ТОЛМАЧОВ Семен Тимофійович, 1887 р.
народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у Тимоновому, селянин-одноосібник. Арештований 29 березня 1931
року за звинуваченням в антирадянській агітації. 10
лютого 1932 року справу припинено за відсутністю
складу злочину, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТОЛМАЧОВ Тимофій Архипович, 1890 р.
народження, с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, росіянин, освіта середня. Проживав
у м. Луганську, старший бухгалтер "Укрхарчоторгу". Репресований двічі. Судовою "трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. 8 березня 1940
року Постановою УНКВС по Луганській обл. справу припинено за недоведеністю звинувачення, з
ув'язнення звільнений. Арештований 2 березня

1943 року за звинуваченням у пособництві німецьким окупантам. 16 серпня 1943 року справу припи
нено за недостатністю доказів провини. Реабілітований в обох справах у 1994 році.
ТОЛМАЧОВА Капітоліна Сергіївна, 1903
р. народження, смт Городище Перевальського р-ну,
росіянка, освіта початкова. Проживала в Городищі,
не працювала. Арештована 9 липня 1942 року за
звинуваченням в антирадянській агітації. У зв'язку
з воєнним станом етапована углиб країни. 2 лютого
1948 року справу припинено за недоведеністю. Реабілітована у 1994 році.
ТОЛМАЧОВА Феліція-Марія Станіславівна, 1883 р. народження, м. Вільнюс, Литва, росіянка, освіта середня. Проживала в смт Марківка, домогосподарка. Арештована 10 листопада 1930 року
за звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації. 26 листопада 1930 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під
варти звільнена. Реабілітована у 1989 році.
ТОЛОКОЛЬНИКОВ Анатолій Дмитрович,
1932 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освіта початкова. Проживав у Лисичанську, школяр.
Арештований 14 квітня 1943 року за підозрою у пособництві німецьким окупантам. 11 червня 1943 року був етапований углиб країни в закритий дитячий
ізолятор. Реабілітований у 1994 році.
ТОЛОКОННИКОВ Олександр Федорович,
1894 р. народження, Волгоградська обл., Російська
Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у
м. Перевальську, робітник піщаного кар'єру. Арештований 11 грудня 1932 року за звинуваченням у
приналежності до контрреволюційної організації.
17 січня 1933 року з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТОЛОКОННИКОВА Ганна Гнатівна, 1915
р. народження, с. Боброве Попаснянського р-ну,
українка, освіта початкова. Проживала в кол.с-щі
Чихирове Попаснянського р-ну, не працювала. Арештована 28 січня 1942 року за підозрою у зраді Батьківщини. 27 березня 1942 року справу припинено
за недоведеністю складу злочину. Реабілітована у
1994 році.
ТОЛОЩУК Іван Михайлович, 1896 р. народження, м. Луганськ, українець, освіта початкова.
Проживав у Луганську, інвалід-пенсіонер. Арештований 8 липня 1941 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 21 липня 1941 року етапований
до м. Харкова, пізніше не виявлений. 31 березня
1948 року справу припинено за недоведеністю звинувачення. Реабілітований у 1994 році.
ТОЛСТЕНКО Федір Дмитрович, 1889 р. народження, смт Михайлівка Перевальського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Михайлівці, слюсар Алчевського з-ду ім. Ворошилова. Репресований двічі. Особливою нарадою при Колегії
ДПУ УРСР 22 серпня 1933 року засуджений до 3 р.
позбавлення волі. 1 жовтня 1935 року "трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. з ув’язнення звільнений.
Луганським обласним судом 14 червня 1949 року
засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований відповідно у 1989 і 1972 роках.
ТОЛСТИНЬОВ Іван Данилович, 1902 р. народження, х. Леніна, Литвиновський р-н Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Краснодоні, пенсіонер. По-
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становою Особливої наради при НКВС СРСР від 26
травня 1945 року висланий за межі України. Реабілітований у 1991 році.
ТОЛСТИХ Анна Іванівна, 1903 р. народження, с. Скородне Верховського р-ну Курської
обл., Російська Федерація, росіянка, освіта початкова. Проживала в м. Ровеньки, домогосподарка. Арештована 12 березня 1943 року за звинуваченням у
тому, що виказувала радянських громадян німецьким окупантам. 11 серпня 1943 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти
звільнена. Реабілітована у 1994 році.
ТОЛСТИХ Олександра Федорівна, 1897 р.
народження, ст-ця Митякінська Тарасовського р-ну
Ростовської обл., Російська Федерація, росіянка,
освіта початкова. Проживала в м. Луганську, головний бухгалтер хлібозаводу. Донецьким обласним
судом 1 січня 1933 року засуджена до 10 р. позбавлення волі. Реабілітована у 1991 році.
ТОЛСТОЛИТ Василь Онисимович, 1896 р.
народження, Київська губернія, українець, освіта
початкова. Проживав у м. Стаханові, слюсар коксобензольного з-ду. Арештований 5 серпня 1932 року
за звинуваченням в антирадянській агітації. 10 жовтня 1932 року справу припинено за недоведеністю
звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТОЛСТОЛУГ Степан Антонович, 1909 р.
народження, с. Мале Вовче Вовчанського р-ну Харківської обл., українець, освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий 1 дивізіону 20 західного залізничного полку військ ОДПУ. Особливою нарадою при Колегії ОДПУ 2 січня 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волі умовно. Реабілітований у 1995 році.
ТОЛСТОЛУЦЬКИЙ Юхим Олексійович,
1891 р. народження, с. Журавка Богучарського р-ну
Воронезької обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта початкова. Проживав у м. Краснодоні, завідуючий базою "Заготхудоба". "Трійкою" УНКВС
по Донецькій обл. 29 квітня 1938 року засуджений
до розстрілу. Реабілітований у 1957 році.
ТОЛСТОП'ЯТЕНКО Василь Андрійович,
1906 р. народження, с. Муратове Новоайдарського
р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у м.
Кіровську, машиніст електровоза шахти "Голубівська". Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 28 травня 1942 року засуджений до 10 р.
позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТОЛСТОП'ЯТЕНКО Олена Іванівна, 1920
р. народження, м. Путивль Сумської обл., українка,
освіта вища. Проживала в м. Луганську, тренер з
легкої атлетики дитячої спортивної школи. Луганським обласним судом 26 жовтня 1946 року засуджена до 6 р. позбавлення волі. 7 березня 1947 року
вирок скасовано, справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнена. Реабілітована у 1947 році.
ТОЛСТОУСОВ Дмитро Гнатович, 1913 р.
народження, с-ще Світличне Краснодонської міськради, українець, освіта середня. Проживав у с. Іллівка Краснодонського р-ну, дільничний уповноважений райвідділу міліції. Військовим трибуналом Саратовського гарнізону, Російська Федерація, 13 жовтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1960 році.

ТОЛСТУХА Марко Несторович, 1897 р. народження, с. Брусівка Біловодського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Брусівці, робітник радгоспу ім. 2-ї п'ятирічки. Донецьким обласним судом 22 жовтня 1936 року засуджений до 5 р.
позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТОЛСТУШЕНКО Іван Трохимович, 1890
р. народження, Старобільський р-н, українець, освіта початкова. Проживав у смт Фащівка Перевальського р-ну, робітник шахти № 3. Репресований двічі.
Військовою колегією Верховного суду СРСР 11 липня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волі.
Луганським обласним судом 4 березня 1949 року
засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований відповідно у 1990 і 1989 роках.
ТОЛУБЕНСЬКА Олександра Михайлівна,
1923 р. народження, с. Великий Бурлук Великобурлуцького р-ну Харківської обл., українка, освіта середня. Проживала в с. Нова Астрахань Кремінського р-ну, не працювала. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 25 листопада 1943 року засуджена до
3 р. позбавлення волі. Реабілітована у 1989 році.
ТОМ Альберт Рейнгольдович, 1904 р. народження, к. Владин Мархлевського р-ну Київської
обл., німець, освіта початкова. Проживав у с. Чабанівка Новоайдарського р-ну, коваль радгоспу "Червоноармієць". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 15 січня 1938 року засуджений до розстрілу.
Реабілітований у 1989 році.
ТОМ Арнольд Рейнгольдович, 1917 р. народження, к. Владин Мархлевського р-ну Київської
обл., німець, освіта початкова. Проживав у с. Вівчарове Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Червона
зірка". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 січня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТОМ Едуард Мартинович, 1895 р. народження, к. Кароліно-Дермань Новоград-Волинського р-ну Київської обл., німець, освіта початкова.
Проживав у с. Байдівка Старобільського р-ну, колгоспник к-пу ім. Чапаєва. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 10 січня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТОМ Фрідріх Людвігович, 1899 р. народження, Пулинський р-н Київської обл., німець,
освіта початкова. Проживав у смт Нижня Дуванка
Сватівського р-ну, столяр на спорудженні будинку
райвиконкому. Комісією НКВС і Прокуратури
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1963 році.
ТОМАК Федір Митрофанович, 1897 р. народження, Херсонська обл., українець, освіта початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської міськради, рахівник зал.ст. Попасна. Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР 28 червня 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований
у 1989 році.
ТОМАЛЬ Антон Антонович, 1902 р. народження, с. Заріччя Проскурівського р-ну Вінницької обл., поляк, освіта початкова. Проживав у с.
Миколаївка Білокуракинського р-ну, комірник к-пу
"Більшовик". Особливою нарадою при НКВС СРСР
2 листопада 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1960 році.
ТОМАЛЬ (ТОМАЛЯ) Мартин Антонович,
1880 р. народження, с. Заріччя Проскурівського р-
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ну Вінницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у с. Головкове Троїцького р-ну, колгоспник кпу ім. Кагановича. Комісією НКВС і Прокуратури
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТОМАЛЬ Павло Йосипович, 1894 р. народження, с. Заріччя Проскурівського р-ну Вінницької обл., поляк, освіта початкова. Проживав у с.
Ями Троїцького р-ну, колгоспник к-пу ім. Крупської. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 15 січня
1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1989 році.
ТОМАЛЬ Петро Йосипович, 1894 р. народження, с. Заріччя Проскурівського р-ну Вінницької обл., поляк, освіта початкова. Проживав у с.
Ями Троїцького р-ну, колгоспник к-пу ім. Крупської. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до розстрілу. Вирок
виконано 26 листопада 1937 року. Реабілітований у
1990 році.
ТОМАЛЬ (ТОМАЛЯ) Станіслав Мартинович, 1908 р. народження, с. Заріччя Проскурівського р-ну Вінницької обл., поляк, освіта початкова.
Проживав у с. Шахове Троїцького р-ну, колгоспник
к-пу ім. Кагановича. Комісією НКВС і Прокуратури
СРСР 15 січня 1938 року засуджений до розстрілу.
Реабілітований у 1960 році.
ТОМАРЕВ Василь Сергійович, 1876 р. народження, м. Луганськ, українець, неписьменний.
Проживав у Луганську, тесляр з-ду № 60. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 1
серпня 1941 року засуджений до розстрілу. 30 серпня 1941 року Верховною Радою СРСР розстріл замінено 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1990 році.
ТОМАРОВСЬКИЙ
(ТАМАРОВСЬКИЙ)
Олександр Григорович, 1903 р. народження, смт
Петрівка Станично-Луганського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, касир шахти ім. Крупської. "Трійкою" УНКВС по Луганській обл. 9 вересня 1938 року засуджений до
розстрілу. Вирок виконано 11 вересня 1938 року.
Реабілітований у 1959 році.
ТОМАС Вальтер Емільович, 1902 р. народження, м. Берлін, Німеччина, німець, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду ім. Жовтневої революції. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 22 вересня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТОМАС Йосип Йосипович, 1904 р. народження, Артемівський р-н Донецької обл., німець,
освіта початкова. Проживав у с. Зеленопілля Свердловської міськради, продавець магазину сільпо.
"Трійкою" УНКВС по Ростовській обл., Російська
Федерація, 5 серпня 1937 року засуджений до розстрілу. Вирок виконано 7 серпня 1937 року. Реабілітований у 1965 році.
ТОМАС Микола Прокопович, 1932 р. народження, Макіївський р-н Донецької обл., українець,
освіта н/середня. Проживав у м. Золоте Первомайської міськради, робітник шахти "Никанор". Луганським обласним судом 28 березня 1949 року засуджений до 25 р. позбавлення волі. 18 травня 1949
року міру покарання знижено до 5 р. Реабілітований у 1993 році.

ТОМАТ Бернгард Фердінандович, 1899 р.
народження, Німеччина, німець, освіта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, директор джаз-оркестру управління "Міськкіно". Особливою "трійкою"
УНКВС по Луганській обл. 29 вересня 1938 року
засуджений до розстрілу. Страчений 13 жовтня
1938 року. Реабілітований у 1989 році.
ТОМАШЕВСЬКИЙ Володимир Васильович, 1909 р. народження, с. Купіль Волочиського рну Вінницької обл., поляк, освіта початкова. Проживав у с. Тишківка Марківського р-ну, колгоспник
к-пу "Маяк комуни". Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1990 році.
ТОМАШЕВСЬКИЙ Леонтій Іванович, 1892
р. народження, с. Браїлів Жмеринського р-ну Вінницької обл., поляк, освіта початкова. Проживав у
м. Старобільську, швець-кустар. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТОМАШЕВСЬКИЙ Олександр Казимирович, 1915 р. народження, Городоцький р-н Вінницької обл., поляк, освіта початкова. Проживав у с.
Покровське Троїцького р-ну, пожежник к-пу "Ленінський шлях". Комісією НКВС і Прокуратури
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТОМАШЕВСЬКИЙ Олександр Федотович,
1886 р. народження, с. Торговиця Уманського р-ну
Київської обл., українець, освіта вища. Проживав у
м. Луганську, викладач залізничного технікуму.
"Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 20 грудня
1937 року засуджений до розстрілу. Страчений 11
січня 1938 року. Реабілітований у 1957 році.
ТОМБАЄВ Іван Дмитрович, 1878 р. народження, м. Маріуполь Донецької обл., грек, освіта
н/середня. Проживав у м. Луганську, служитель релігійного культу. "Трійкою" УНКВС по Донецькій
обл. 19 листопада 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1958 році.
ТОМЕЦЬКИЙ Петро Іванович, 1886 р. народження, Польща, поляк, освіта початкова. Проживав у м. Первомайську, майстер тресту "Первомайськвугілля". Комісією НКВС і Прокуратури
СРСР 9 січня 1938 року засуджений до розстрілу.
Реабілітований у 1989 році.
ТОМИЛЕНКО Іван Олександрович, 1921 р.
народження, с. Сухини, Київська обл., українець,
освіта початкова. Проживав у смт Кріпенський Антрацитівської міськради, помічник машиніста шахти № 24-25. Військовим трибуналом 395 стрілецької дивізії 8 грудня 1941 року засуджений до розстрілу. Страчений 24 грудня 1941 року. Реабілітований у 1991 році.
ТОМИЛІН (ТАМИЛІН) Іван Васильович,
1915 р. народження, м. Донецьк, росіянин, освіта
початкова. Проживав у м. Луганську, робітник м'ясокомбінату. Арештований 13 березня 1943 року за
звинуваченням у приналежності до агентури німецької розвідки. 13 травня 1943 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти
звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТОМИЛІН Олексій Сергійович, 1904 р. народження, Тамбовська губернія, росіянин, освіта
початкова. Проживав у м. Лисичанську, помічник
врубмашиніста шахти № 1-2. Арештований 25 чер-
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вня 1938 року за звинуваченням у приналежності
до контрреволюційної організації. 18 серпня 1938
року справу припинено за відсутністю складу злочину. Реабілітований у 1938 році.
ТОМИЛІН Петро Маркелович, 1907 р. народження, с. Посад-Лужки Стародубського р-ну
Орловської обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта початкова. Проживав у м. Луганську, водопровідник мелькомбінату. Військовим трибуналом
військ НКВС Луганської обл. 29 червня 1942 року
засуджений до 7 р. позбавлення волі. 12 червня
1945 року Військовим трибуналом Українського
округу вирок скасовано, справу припинено за відсутністю складу злочину, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1945 році.
ТОМКОВИЧ Карл Йосипович, 1905 р. народження, Австрія, поляк, освіта початкова. Проживав у м. Красний Луч, керуючий трестом "Донбасантрацит". Військовим трибуналом Харківського військового округу 14 листопада 1938 року засуджений до розстрілу. 23 грудня 1938 року Військовою колегією Верховного суду СРСР розстріл замінено 15 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1956
році.
ТОММ Отилія (Тетяна) Карлівна, 1903 р.
народження, с. Кургани Пулинського р-ну Київської обл., німкеня, освіта початкова. Проживала в
смт Нижня Дуванка Сватівського р-ну, ланкова кпу "Промінь". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 21 квітня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волі. Реабілітована у 1960 році.
ТОМУСЯК Михайло Йосипович, 1883 р.
народження, с. Заріччя Проскурівського р-ну Вінницької обл., поляк, освіта початкова. Проживав у
с. Вівчарове Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Червона зірка". Комісією НКВС і Прокуратури СРСР
10 жовтня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТОМУСЯК Михайло Михайлович, 1914 р.
народження, с. Заріччя Проскурівського р-ну Вінницької обл., поляк, освіта початкова. Проживав у
с. Вівчарове Троїцького р-ну, обліковець к-пу "Червона зірка". Особливою нарадою при НКВС СРСР
14 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТОМЧАКОВСЬКИЙ Едуард Іванович,
1905 р. народження, с. Хоровиця Славутського р-ну
Вінницької обл., поляк. Проживав у с. Колядівка
Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу "Більшовик". Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТОМЧУК Степан Йосипович, 1870 р. народження, с. Клинини Волочиського р-ну Вінницької
обл., поляк, освіта початкова. Проживав у с. Кам'янка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний колос". Комісією НКВС і Прокуратури СРСР
29 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1990 році.
ТОНКОВ (ТАНКОВ) Георгій Ілліч, 1906 р.
народження, с. Успенське Лозівського р-ну Харківської обл., болгарин, освіта н/середня. Проживав у
м. Рубіжне, бухгалтер Рубіжанського нічного санаторію. Особливою нарадою при НКВС СРСР 3 травня 1940 року засуджений до 3 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1961 році.

ТОНКОВ (ТАНКОВ) Ілля Тодорович, 1875
р. народження, Болгарія, болгарин, освіта початкова. Проживав у м. Рубіжне, городник Рубіжанського відділу робітничого постачання. Особливою нарадою при НКВС СРСР 3 травня 1940 року ухвалено постанову про вислання за межі України. Реабілітований у 1961 році.
ТОНКОВ (ТАНКОВ) Микола Ілліч, 1915 р.
народження, с. Уплатне Близнюківського р-ну
Дніпропетровської обл., болгарин, освіта середня.
Проживав у м. Рубіжне, без певних занять. Особливою нарадою при НКВС СРСР 3 травня 1940 року
засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1961 році.
ТОНКОНІГ-САЄЦЬКА Ольга Михайлівна,
1908 р. народження, м. Київ, українка, освіта середня. Проживала в м. Старобільську, домогосподарка.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 червня
1938 року засуджена до 5 р. позбавлення волі як
член сім'ї репресованого за звинуваченням у зраді
Батьківщини. Реабілітована у 1956 році.
ТОНКОНІГ Федір Федотович, 1900 р. народження, смт Нова Прага, Дніпропетровська обл.,
українець, освіта вища.
На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Старобільську, заступник
голови райвиконкому. Військовою колегією Верховного суду СРСР 15 січня 1938 року засуджений до
розстрілу. Вирок виконано 16 січня 1938 року. Реабілітований у 1957 році.
ТОПАЛОВ Карпо Захарович, 1897 р. народження, Вознесенський р-н Одеської обл., молдаванин, освіта початкова. Проживав у м. Красний Луч,
вантажник рудоремонтного з-ду. "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1960 році.
ТОПОВИЧАРОВ Дмитро Григорович, 1889
р. народження, Болгарія, болгарин, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, завгосп "Плодоовочторгу". "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 29 листопада 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТОПОРІН Микола Митрофанович, 1918 р.
народження, Борисовський р-н Курської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Стаханові, робітник шахти № 2-3. 21 березня 1942 року Військовим трибуналом військової
частини 1080 засуджений до розстрілу. Вирок виконано 17 квітня 1942 року. Реабілітований у 1991 році.
ТОПОРКОВ Борис Сергійович, 1889 р. народження, м. Єкатеринбург, Російська Федерація,
росіянин, освіта вища. Проживав у смт Штерівка
Краснолуцької міськради, технічний директор Штерівського динамітного з-ду. Постановою Колегії
ОДПУ 18 березня 1931 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1960 році.
ТОПЧІЄВ Антон Пилипович, 1898 р. народження, Євдаковський р-н Воронезької обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Красний Луч, вантажник Петровського з-ду
№ 59. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1959 році.
ТОПЧІЄВ Микола Панасович, 1904 р. народження, с. Мусіївка Міловського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у м. Брянка, різнороб.
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Донецьким обласним судом 10 червня 1936 року засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований
у 1995 році.
ТОПЧІЄВ (ТОПЧІЙ) Яків Прокопович,
1888 р. народження, с. Лантратівка Троїцького рну, українець, освіта вища. Відбував покарання у
виправно-трудовій колонії НКВС. Військовим трибуналом військ НКВС Донецької обл. 31 серпня
1941 року засуджений до розстрілу. Страчений 18
вересня 1941 року. Реабілітований у 1992 році.
ТОПЧІЙ Григорій Андрійович, 1914 р. народження, с. Ямівка Мальчевського р-ну Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у смт Станично-Луганське, без
певного місця роботи. Арештований 15 червня 1942
року за звинуваченням в антирадянській агітації. У
зв’язку з воєнним станом етапований углиб країни.
22 вересня 1952 року справу припинено за недостатністю матеріалів для притягнення до суду. Реабілітований у 1994 році.
ТОПЧІЙ Єгор Іванович, 1896 р. народження, с. Мусіївка Міловського р-ну, українець, освіта
початкова. Проживав у Мусіївці, колгоспник к-пу
"Більшовик". Арештований 30 березня 1933 року за
звинуваченням в антирадянській агітації. 28 квітня
1933 року з-під варти звільнений. Реабілітований у
1994 році.
ТОПЧІЙ Іван Якимович, 1893 р. народження, с. Мусіївка Міловського р-ну, українець. Проживав у Мусіївці, бджоляр к-пу ім. Литвинова.
"Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 27 грудня
1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1989 році.
ТОПЧІЙ Макар Іванович, 1883 р. народження, с. Мілуватка Сватівського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у Мілуватці, селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради при
Колегії ДПУ УРСР від 3 березня 1930 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТОПЧІЙ Микита Йосипович, 1902 р. народження, с. Новоолександрівка Троїцького р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у кол.с. Надьожне Верхньодуванської сільради Сватівського
р-ну, колгоспник к-пу "День урожаю". Військовим
трибуналом військ НКВС Луганської обл. 22 серпня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1990 році.
ТОПЧІЙ (ТОПЧІЄВА) Олена Миколаївна,
1898 р. народження, с. Тарасівка Троїцького р-ну,
українка, освіта початкова. Проживала за місцем
народження, не працювала. 31 грудня 1943 року відібрано підписку про невиїзд як у члена сім’ї зрадника Батьківщини. 30 вересня 1944 року справу
припинено, підписку анульовано. Реабілітована у
1994 році.
ТОПЧІЙ Петро Мусійович, 1877 р. народження, с. Новоолександрівка Троїцького р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у Новоолександрівці, колгоспник к-пу ім. Комінтерну. Арештований 30 червня 1942 року за звинуваченням у наклепах на Червону Армію. У зв’язку з воєнним станом етапований углиб країни. 3 лютого 1950 року
справу припинено за недостатністю доказів провини. Реабілітований у 1994 році.
ТОПЧІЙ Петро Юхимович, 1888 р. народження, с. Березівка, Полтавська обл., українець,

освіта середня. Проживав у м. Лисичанську, технічний керівник шахти ім. ОДПУ. Судовою "трійкою"
при Колегії ДПУ УРСР 11 січня 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989
році.
ТОПЧІЯН Яків Микитович, він же Акоп
Мкртичович, 1887 р. народження, Тучеччина, вірмен, освіта початкова. Проживав у м. Стаханові, бухгалтер фінансового відділу хімічного з-ду № 1.
"Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 19 листопада
1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1961 році.
ТОРБА-МАКУХА Василь Іванович, 1919 р.
народження, м. Луганськ, українець, освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий 1252 стрілецького полку 376 стрілецької дивізії. Арештований 1
червня 1945 року за звинуваченням у приналежності до німецької агентури. 30 травня 1946 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під
варти звільнений. Реабілітований у 1946 році.
ТОРБА Михайло Олексійович, 1901 р. народження, смт Петрівка Станично-Луганського р-ну,
українець, освіта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у смт Біловодську, секретар райкому КП(б)У. Військовим трибуналом Харківського військового округу 5 квітня 1939 року засуджений до 15 р. позбавлення волі. 11 листопада 1939
року Військовою колегією Верховного суду СРСР
справу повернуто на дослідування. 28 лютого 1940
року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у
1940 році.
ТОРБА Степан Пилипович, 1904 р. народження, с. Великоцьк Міловського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у Великоцьку, селянин-одноосібник. Арештований 26 листопада 1930
року за звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації. 20 жовтня 1931 року з-під
варти звільнений. Реабілітований у 1997 році.
ТОРБА Тетяна Григорівна, 1917 р. народження, смт Петрівка Станично-Луганського р-ну,
українка, освіта н/вища. Проживала в м. Луганську,
начальник рембудконтори міськвідділу охорони
здоров'я. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 24 травня 1944 року засуджена до 10
р. позбавлення волі. Реабілітована у 1965 році.
ТОРЖАНСЬКИЙ Іван Єгорович, 1881 р.
народження, Тамбовська обл., Російська Федерація,
росіянин, освіта початкова. Проживав у с. Озеро
Троїцького р-ну, швець-кустар. Арештований 2
грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 25 грудня 1932 року справу припинено
за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТОРЖЕВСЬКА Марія Михайлівна, 1897 р.
народження, с. Любарська Гута Мархлевського рну Київської обл., полька, освіта початкова. Проживала в с. Новочервоне Троїцького р-ну, колгоспниця к-пу "Перемога". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 12 січня 1944 року засуджена до 3 р.
позбавлення волі. Реабілітована у 1960 році.
ТОРЛИН Степан Степанович, 1883 р. народження, м. Черкаси, українець, освіта початкова.
Проживав у м. Старобільську, торговець-приватник. Постановою Особливої наради при Колегії
ДПУ УРСР від 1 лютого 1930 року як соціально не-
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безпечний елемент висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТОРМОСІН Василь Володимирович, 1888
р. народження, х. Попово, Нижньочирський р-н Волгоградської обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта початкова. Проживав у смт Новоолександрівка Краснодонського р-ну, комірник на спорудженні залізничної магістралі Москва-Донбас. Особливою нарадою при Колегії ОДПУ СРСР 14 червня
1933 року ухвалено постанову про позбавлення
права проживання протягом 3 р. у ряді міст країни.
Реабілітований у 1995 році.
ТОРМОСІН Михайло Софонович, 1922 р.
народження, х. Тормосін, Тормосіновський р-н Волгоградської обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта н/середня. Проживав у м. Лутугине, робітник
радгоспу ім. XVI партз'їзду. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 17 липня 1949
року засуджений до 25 р. позбавлення волі. 10 червня 1955 року Військовим трибуналом Біломорського військового округу міру покарання знижено до
6 р. Реабілітований у 1992 році.
ТОРОБЦОВ (ТОРОБЦЕВ) Микола Семенович, 1904 р. народження, с. Кутлі Моршанського
р-ну Тамбовської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Перевальську,
десятник шахти № 4. Арештований 31 липня 1938
року за звинуваченням в антирадянській агітації. 19
серпня 1938 року справу припинено за відсутністю
складу злочину, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1938 році.
ТОРОПОВА Пелагія Василівна, 1907 р. народження, Могильовська обл., Білорусь, росіянка,
освіта початкова. Проживала в смт Михайлівка Ровеньківської міськради. Військовим трибуналом 29
саперної бригади 8 армії 6 липня 1942 року засуджена до 5 р. позбавлення волі. Реабілітована у
1992 році.
ТОРОПЧЕНОВ Микола Георгійович, 1899
р. народження, с. Покровське Старицького р-ну Калінінської обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта середня. Проживав у м. Стаханові, землевпорядник. Репресований двічі. Арештований 1 березня 1933 року за звинуваченням у шкідництві. 14 листопада 1933 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 23 квітня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований відповідно у 1994 і 1960 роках.
ТОРОПЧИН Єгор Іванович, 1880 р. народження, с. Нижній Мамон Верхньомамонського рну Воронезької обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Луганську,
охоронник хлібозаводу № 1. "Трійкою" УНКВС по
Луганській обл. 15 вересня 1938 року засуджений
до розстрілу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року.
Реабілітований у 1989 році.
ТОРЧИНСЬКИЙ Лаврентій Йосипович,
1883 р. народження, с. Шаровечка Проскурівського
р-ну Вінницької обл., поляк, освіта початкова. На
час арешту член ВКП(б). Проживав у с. Іллінка
Троїцького р-ну, сторож к-пу "Шлях до соціалізму". Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1988 році.

ТОРЧУН Єлизар Михайлович, 1898 р. народження, с. Миколаївка Білокуракинського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Миколаївці, селянин-одноосібник. Особливою нарадою при
Колегії ДПУ УРСР 31 січня 1933 року засуджений
до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТОРЧУН Федір Федорович, 1892 р. народження, с. Миколаївка Білокуракинського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Миколаївці, селянин-одноосібник. Арештований 24 березня
1931 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 26 січня 1932 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТОРШИН Данило Ксенофонтович, 1905 р.
народження, Липецький р-н Воронезької обл., Російська Федерація, росіянин, освіта середня. Проживав у м. Антрациті, електромонтер шахти
"Центральна". "Трійкою" УНКВС по Луганській
обл. 20 вересня 1938 року засуджений до розстрілу.
Вирок виконано 29 вересня 1938 року. Реабілітований у 1989 році.
ТОРШИН Панас Миколайович, 1905 р. народження, с. Кропотово Брасовського р-ну Орловської обл., Російська Федерація, росіянин. Проживав у м. Гірське Первомайської міськради, відбірник породи Гірсько-Іванівського рудника. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 14 листопада 1937
року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТОРЯНИК Іван Якович, 1911 р. народження, х. Олександровський, Воронезька обл., Російська Федерація, росіянин.Проживав у м. Луганську,
монтер міського відділу зв'язку. "Трійкою" УНКВС
по Донецькій обл. 23 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1989 році.
ТОСТОГАН Іван Давидович, 1933 р. народження, Тузлівський р-н Одеської обл., українець,
освіта початкова. Проживав у м. Красний Луч, прохідник шахти № 17-17-біс. Луганським обласним
судом 20 вересня 1951 року засуджений до 25 р. позбавлення волі. Верховним судом УРСР 24 вересня
1954 року міру покарання знижено до 5 р. Реабілітований у 1988 році.
ТОСХОПАРАН Георгій Євдокимович, 1912
р. народження, с. Першотравневе Першотравневого
р-ну Донецької обл., грек, освіта середня. Проживав у м. Луганську, майстер-інструментальник з-ду
ім. Жовтневої революції. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 15 січня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1957 році.
ТОСХОПОРАН Василь Сильвестрович,
1890 р. народження, с. Першотравневе Першотравневого р-ну Донецької обл., грек, освіта початкова.
Проживав у смт Іванівка Антрацитівського р-ну,
шорник Іванівського лісництва. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 лютого 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1959 році.
ТОЦЬКИЙ Юхим Іванович, 1897 р. народження, с. Горби Глобинського р-ну Полтавської
обл., українець, освіта початкова. Проживав у смт
Станично-Луганське, голова райвиконкому. Військовим трибуналом Харківського військового округу 21 жовтня 1938 року засуджений до 15 р.позбав-
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лення волі. 5 червня 1940 року Військовою колегією Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу
припинено за недоведеністю звинувачення, з-під
варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТРАВІН Василь Петрович, 1882 р. народження, с. Панкратово Галицького повіту Костромської губернії, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Рубіжне, член Спілки споживчих товариств
Старобільського повіту. Луганською повітовою ЧК
27 лютого 1919 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1992 році.
ТРАВІН Семен Васильович, 1899 р. народження, с. Лозовівка Старобільського р-ну, українець, освіта початкова.
На час арешту член
ВКП(б). Проживав у Лозовівці, голова сільради.
Військовим трибуналом військ НКВС Донецької
обл. 3 серпня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1991 році.
ТРАВ'ЯНКО Іван Аринейович, 1909 р. народження, с. Хороше Слов'яносербського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Стаханові, кріпильник шахти ім. Ілліча. "Трійкою"
УНКВС по Луганській обл. 10 вересня 1938 року
засуджений до розстрілу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року. Реабілітований у 1961 році.
ТРАКУН Олександр Васильович, 1903 р.
народження, м. Дніпропетровськ, українець, освіта
середня. Проживав у м. Лисичанську, обліковець
шахти ім. Войкова. Луганським обласним судом 15
грудня 1961 року засуджений до 5 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1993 році.
ТРАМПЕНАУ Ольга Панасівна, 1896 р. народження, с. Турово Рязького р-ну Рязанської обл.,
Російська Федерація, росіянка, освіта початкова.
Проживала в м. Стаханові, домогосподарка. Особливою нарадою при МВС СРСР 2 серпня 1946 року
засуджена до 4 р. позбавлення волі. Реабілітована у
1991 році.
ТРАМПОЛЕЦЬ Дмитро Миколайович,
1907 р. народження, с. Нижньопокровка Старобільського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав
у м. Лисичанську, возій вуглерозвідки. "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 15 квітня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1960 році.
ТРАНТАУ Герман Генріхович, 1885 р. народження, к. Видумка Пулинського р-ну Київської
обл., німець, освіта початкова. Проживав у м. Сватове, коваль к-пу "Перемога". Донецьким обласним
судом 22 квітня 1936 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТРАПЕЗНИКОВ Ілля Сергійович, 1884 р.
народження, с. Афанасьєвка Алексєєвського р-ну
Воронезької обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта початкова. Проживав у с. Петрівка Білокуракинського р-ну, колгоспник к-пу "Перемога". "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 13 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТРАЧ Євген Лукич, 1905 р. народження, м.
Кам'янець-Подільський
Кам'янець-Подільської
обл., українець, освіта вища. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Рубіжне, начальник цеху №
8 хімзаводу. 6 лютого 1933 року порушено кримінальну справу за звинуваченням у саботажі. 29 листопада 1934 року справу припинено за недоведеністю
звинувачення. Реабілітований у 1934 році.

ТРАЧУК Мирон Михайлович, 1901 р. народження, с. Маркостав Володимир-Волинського р-ну
Волинської обл., українець, освіта початкова. Проживав у м. Алчевську, електромонтажник тресту
"Кавелектромонтаж". Луганським обласним судом
21-22 грудня 1945 року засуджений до 7 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТРЕМБИЧ Тамара Сергіївна, 1901 р. народження, м. Харків, українка, освіта початкова. Проживала в м. Алмазна Стахановської міськради, прибиральниця дитсадка метзаводу. Арештована 21 січня 1944 року за звинуваченням у зрадництві радянських громадян. 26 квітня 1944 року справу
припинено за недоведеністю звинувачення, з-під
варти звільнена. Реабілітована у 1994 році.
ТРЕМПОЛЕЦЬ Федір Федорович, 1892 р.
народження, с. Нижньопокровка Старобільського
р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Нижньопокровці, колгоспник к-пу ім. Куйбишева.
"Трійкою" УНКВС по Луганській обл. 15 вересня
1938 року засуджений до розстрілу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабілітований у 1989 році.
ТРЕМПОЛЬЦ Василь Іванович, 1909 р. народження, с. Нижньопокровка Старобільського рну, українець, освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, вантажник шахти ім. Крупської. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 4 травня 1938 року
засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1961 році.
ТРЕМПОЛЬЦЕВ (ТРЕМПОЛЕЦЬ) Олександр Тимофійович, 1899 р. народження, с. Нижньопокровка Старобільського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Нижньопокровці, селянин-одноосібник. Постановою "трійки" при Колегії
ДПУ УРСР від 25 травня 1931 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТРЕМПОЛЬЦЕВ Полікарп Мусійович,
1862 р. народження, кол.с. Воскресенське Верхньопокровської сільради Старобільського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав за місцем народження, селянин-одноосібник. Арештований 11 лютого 1930 року за звинуваченням в антирадянській
агітації. 4 березня 1930 року справу припинено, зпід варти звільнений. Реабілітований у 1930 році.
ТРЕНКЕНШУ (ТРІНКЕНШУ) Йосип Іванович, 1873 р. народження, к. Блюменталь Мелітопольського р-ну Дніпропетровської обл., німець,
освіта початкова. Проживав у смт Іванівка Антрацитівського р-ну, сторож к-пу ім. Тельмана. Особливою "трійкою" УНКВС по Луганській обл. 29 вересня 1938 року засуджений до розстрілу. Страчений 13 жовтня 1938 року. Реабілітований у 1961 році.
ТРЕНОЖКІН Дмитро Федотович, 1902 р.
народження, ст-ця Нижньочирська, Ростовська
обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Антрациті, телефонний майстер шахти № 8-9. Арештований 27 січня 1935 року
за звинуваченням у шкідництві на шахті. 26 березня
1935 року звільнений під підписку про невиїзд. Реабілітований у 1994 році.
ТРЕПАЛІН Семен Романович, 1900 р. народження, с. Дєвиця Семилуцького р-ну Воронезької
обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, робітник тресту
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"Луганськбуд". Арештований 21 грудня 1935 року
за звинуваченням в антирадянській агітації. 28 лютого 1936 року справу припинено за недоведеністю
звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1936 році.
ТРЕТІНЕР Карл Якубович, 1898 р. народження, м. Чернівці, єврей, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, продавець райхарчоторгу.
Арештований 22 червня 1941 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 13 серпня 1941 року
справу припинено за недостатністю матеріалів для
притягнення до суду, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТРЕТЯК Андрій Олексійович, 1907 р. народження, с. Луб'янка Білокуракинського р-ну, українець, освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий 48 стрілецького полку. Військовим трибуналом
17 стрілецької дивізії 5 липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1996 році.
ТРЕТЯК Борис Йосипович, 1888 р. народження, смт Марківка, українець, неписьменний.
Проживав у Марківці, селянин-одноосібник. Донецьким обласним судом 3 квітня 1935 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990
році.
ТРЕТЯК Василь Йосипович, 1905 р. народження, смт Марківка, українець, освіта початкова.
Проживав у Марківці, селянин-одноосібник. Донецьким обласним судом 3 квітня 1935 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990
році.
ТРЕТЯК Данило Іванович, 1891 р. народження, с. Локнисте Березнянського р-ну Чернігівської обл., українець, освіта початкова. Проживав у
смт Білокуракине, робітник сільгоспартілі ім. Ворошилова. Арештований 24 вересня 1934 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 22 березня
1935 року справу припинено за недостатністю доказів провини. Реабілітований у 1995 році.
ТРЕТЯК Іван Андрійович, 1893 р. народження, с. Нова Астрахань Кремінського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Новій Астрахані, селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 26 квітня
1933 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТРЕТЯК Іван Федорович, 1898 р. народження, с. Сичівка Марківського р-ну, українець, освіта
початкова. Військовослужбовець, рядовий 1035
стрілецького полку 280 стрілецької дивізії. Військовим трибуналом 48 армії 18 жовтня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1984 році.
ТРЕТЯК Кирило Федорович, 1880 р. народження, с. Комаровка Кореневського р-ну Курської
обл., Російська Федерація, українець, освіта початкова. Проживав у с-щі зал.ст. Кипуча, бригадир робітників-ремонтників. Лінійним судом ПівнічноДонецької залізниці 2 червня 1938 року засуджений
до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1961 році.
ТРЕТЯК Корній Дмитрович, 1878 р. народження, с. Макіївка Кремінського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у Макіївці, дезінфектор
сільської лікарні. "Трійкою" УНКВС по Донецькій

обл. 27 грудня 1937 року засуджений до розстрілу.
Вирок виконано 4 лютого 1938 року. Реабілітований у 1989 році.
ТРЕТЯК (ТРЕТЯКОВ) Костянтин Романович, 1886 р. народження, смт Красний Кут Антрацитівського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Красному Куті, сторож кам'яного кар'єру
"Нерудсталь". "Трійкою" УНКВС по Донецькій
обл. 9 травня 1938 року засуджений до розстрілу.
Реабілітований у 1959 році.
ТРЕТЯК Михайло Васильович, 1900 р. народження, смт Марківка, українець, освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий 1035 стрілецького полку. Арештований 20 серпня 1942 року за звинуваченням у висловлюванні пораженських настроїв. 5 листопада 1942 року виправданий Військовим
трибуналом 280 стрілецької дивізії. Реабілітований
у 1942 році.
ТРЕТЯК Михайло Павлович, 1890 р. народження, смт Марківка, українець, освіта початкова.
Проживав у Марківці, селянин-одноосібник. Донецьким обласним судом 3 квітня 1935 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990
році.
ТРЕТЯК Никифор Васильович, 1904 р. народження, смт Марківка, українець, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, пожежник з-ду № 60.
Судовою "трійкою" при Колегії ДПУ УРСР 25 червня 1931 року засуджений до 5 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1989 році.
ТРЕТЯК Олександр Семенович, 1913 р. народження, м. Сватове, українець, освіта початкова.
Військовослужбовець, рядовий 25 кавалерійської
дивізії. Військовим трибуналом 5 кавалерійського
корпусу 8 січня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. 21 березня 1938 року Військовим
трибуналом Ленінградського військового округу,
Російська Федерація, вирок скасовано, справу направлено на дослідування. 14 грудня 1938 року
справу припинено, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1938 році.
ТРЕТЯК Олексій Володимирович, 1905 р.
народження, с. Макіївка Кремінського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Макіївці, рахівник Площанської МТС. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 27 грудня 1937 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1960 році.
ТРЕТЯК Пилип Федорович, 1913 р. народження, с. Райгородка Сватівського р-ну, українець, освіта початкова. Військовослужбовець, сержант. Військовим трибуналом 16 окремої інженерної бригади 14 липня 1942 року засуджений до 8 р.
позбавлення волі. Реабілітований у 1991 році.
ТРЕТЯКОВ Борис Маркіянович, 1880 р. народження, м. Харків, українець, освіта середня.
Проживав у смт Нижнє Первомайської міськради,
технічний керівник "Донбасводтресту". Військовою
колегією Верховного суду СРСР 1 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Вирок виконано 2 грудня 1937 року. Реабілітований у 1957 році.
ТРЕТЯКОВ (ТРЕТЯК) Гаврило Дмитрович, 1904 р. народження, с. Макіївка Кремінського
р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Макіївці, моторист Площанської МТС. "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 27 грудня 1937 року за-
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суджений до розстрілу. Вирок виконано 4 лютого
1938 року. Реабілітований у 1989 році.
ТРЕТЯКОВ Георгій Іванович, 1906 р. народження, смт Георгіївка Лутугинського р-ну, українець, освіта початкова.
На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Луганську, завідуючий торговельним відділом міськкому партії. Військовим
трибуналом Харківського військового округу 21
жовтня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1958 році.
ТРЕТЯКОВ (ТРЕТЯК) Микола Дмитрович, 1895 р. народження, с. Макіївка Кремінського
р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Макіївці, селянин-одноосібник. Репресований двічі.
Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР 12 квітня 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення волі.
13 грудня 1937 року "трійкою" УНКВС по Донецькій обл. засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований відповідно у 1989 і 1959 роках.
ТРЕТЯКОВ Олександр Корнійович, 1912 р.
народження, с. Макіївка Кремінського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у м. Первомайську, вибійник шахти № 1 "Сокологорівка". Донецьким обласним судом 13 травня 1935 року засуджений до 6 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1965
році.
ТРЕТЯКОВ Павло Корнійович, 1910 р. народження, с. Макіївка Кремінського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у м. Первомайську, вибійник шахти № 3 "Сокологорівка". Репресований двічі. Арештований 1 грудня 1932 року за
звинуваченням в антирадянській агітації. 7 липня
1933 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. 8 січня 1935 року Військовим трибуналом Морських сил Балтійського моря засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований в обох справах у 1994 році.
ТРЕТЯКОВ Семен Дмитрович, 1872 р. народження, смт Георгіївка Лутугинського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Георгіївці,
тесляр-приватник. "Трійкою" УНКВС по Донецькій
обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТРЕТЯКОВ Сергій Юхимович, 1873 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у Городищі, селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради
при Колегії ДПУ УРСР від 11 лютого 1932 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТРЕТЯКОВ Степан Іванович, 1869 р. народження, с. Скаливатка, Херсонська губернія, українець, освіта початкова. Проживав: Кремінський рн, селянин-одноосібник. Арештований 29 листопада 1930 року за звинуваченням в антирадянській
агітації. 12 січня 1931 року справу припинено за недостатністю матеріалів для притягнення до суду.
Реабілітований у 1994 році.
ТРЕТЯКОВ Тимофій Корнійович, 1905 р.
народження, с. Макіївка Кремінського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у м. Первомайську, кріпильник шахти № 1 "Сокологорівка". Арештований 1 грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 7 липня 1933 року справу
припинено за недоведеністю звинувачення, з-під
варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.

ТРЕТЯЧЕНКО Іван Васильович, 1900 р.
народження, смт Єсаулівка Антрацитівського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у смт Кріпенський Антрацитівської міськради, нарядник шахти № 25. Донецьким обласним судом 8 грудня
1935 року засуджений до 7 р. позбавлення волі. 17
березня 1936 року Верховним судом УРСР міру покарання знижено до 5 р. Реабілітований у 1990 році.
ТРЕТЯЧЕНКО Костянтин Павлович, 1900
р. народження, смт Єсаулівка Антрацитівського рну, українець. Проживав у Єсаулівці, робітник шахти № 25. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 4
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1988 році.
ТРЕТЯЧЕНКО Михайло Пантелійович,
1905 р. народження, с. Христове Слов'яносербського р-ну, українець. Проживав у м. Луганську, робітник з-ду "Гірничий інструмент". "Трійкою" УНКВС
по Донецькій обл. 29 листопада 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1988 році.
ТРЕХЛІБ Василь Романович, 1903 р. народження, с. Новомикільське Кремінського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Новомикільському, без певного місця роботи. "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 21 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований
у 1988 році.
ТРЕХЛІБ Іван Семенович, 1906 р. народження, с. Новомикільське Кремінського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Новомикільському, апаратник цеху № 8 Рубіжанського хімкомбінату. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 29
квітня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТРЕХЛІБ Ілля Архипович, 1881 р. народження, с. Новомикільське Кремінського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Новомикільському, колгоспник к-пу "Червоний партизан".
Арештований 29 червня 1943 року за звинуваченням у зрадництві та антирадянській агітації. 18 липня 1944 року справу припинено за смертю підслідного. Реабілітований у 1995 році.
ТРЕХЛІБ Марфа Олексіївна, 1897 р. народження, с. Новомикільське Кремінського р-ну,
українка, освіта початкова. Проживала в Новомикільському, не працювала. Луганським обласним
судом 9 квітня 1946 року засуджена до 10 р. позбавлення волі. Реабілітована у 1990 році.
ТРЕХЛІБ Федір Васильович, 1899 р. народження, смт Красноріченське Кремінського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Красноріченському, колгоспник к-пу "Сміливий орач". Арештований 4 грудня 1932 року за звинуваченням у
підготовці до створення контрреволюційної організації. 27 грудня 1932 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений.
Реабілітований у 1994 році.
ТРИГУБОВ Степан Іванович, 1896 р. народження, ст-ця Романовська Цимлянського р-ну Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта
середня. Проживав у с. Першозванівка Лутугинського р-ну, фельдшер. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 29 листопада 1937 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТРИКОЗ Арсеній Євстафійович, 1881 р. народження, с. Новоспасівка Бердянського р-ну Запо-
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різької обл., українець, освіта початкова. Проживав
у м. Красний Луч, кучер міської поліклініки. Арештований 23 жовтня 1932 року за звинуваченням в
організованій боротьбі проти радянської влади. 4
січня 1933 року справу припинено за відсутністю
складу злочину, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1933 році.
ТРИКОЗ Олексій Андрійович, 1886 р. народження, с. Калмиківка Старобільського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Калмиківці,
колгоспник к-пу ім. Комінтерну. Військовим трибуналом військ НКВС по охороні тилу Південного
фронту 27 лютого 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1994 році.
ТРИМПОЛЕЦЬ Олександр Климович,
1904 р. народження, с. Нижньопокровка Старобільського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав
у с. Михайлівка Кремінського р-ну, слюсар агрокомбінату відділу робітничого постачання Рубіжанського хімкомбінату. Комісією НКВС і Прокуратури
СРСР 20 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Вирок виконано 2 лютого 1938 року. Реабілітований у 1989 році.
ТРИПОЛЄВ Іван Юхимович, 1881 р. народження, Станично-Луганський р-н, росіянин, освіта
початкова. Проживав у с. Олександрівка СтаничноЛуганського р-ну, рахівник сільпо. Арештований 17
квітня 1932 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 4 травня 1932 року справу припинено
за недостатністю матеріалів для притягнення до суду. Реабілітований у 1994 році.
ТРИПОЛЄВ Михайло Михайлович, 1893 р.
народження, с. Калмиковський Серафимовицького
р-ну Волгоградської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Луганську,
пекар 3-ї хлібопекарні. Арештований 8 березня
1943 року за звинуваченням у службі в німецькій
поліції під час окупації. В ході слідства звинувачення не було доведено. 15 липня 1943 року справу
припинено. Реабілітований у 1994 році.
ТРИФОНОВ Віктор Іванович, 1912 р. народження, м. Ленінград, Російська Федерація, болгарин, освіта середня. Проживав у м. Міусинську
Краснолуцької міськради, помічник начальника
електроцеху Штердресу. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 23 вересня 1938 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1957 році.
ТРИФОНОВ Микола Іванович, 1906 р. народження, м. Кіровськ, росіянин, освіта початкова.
Проживав у Кіровську, голова шахткому шахти №
22 ім. Кірова. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 11 жовтня 1939 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1955 році.
ТРИФОНОВ Михайло Семенович, 1892 р.
народження, с. Верхньошевирівка Краснодонського
р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у Верхньошевирівці, робітник радгоспу ім. Орджонікідзе.
Військовим трибуналом військ НКВС Татарської
АРСР 5 лютого 1944 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. 18 квітня 1944 року Військовою колегією Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу припинено. Реабілітований у 1944 році.
ТРИФОНОВ Стефан Михайлович, 1874 р.
народження, м. Краснодон, українець, освіта початкова. Проживав у Краснодоні, сторож шахти № 1біс. Постановою Особливої наради при НКВС

СРСР від 17 листопада 1943 року висланий за межі
України. Реабілітований у 1992 році.
ТРИФОНОВ Яків Павлович, 1880 р. народження, с. Лопаскине Слов'яносербського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у Лопаскиному,
колгоспник к-пу ім. К.Маркса. Арештований 3 березня 1943 року за звинуваченням у службі в німецькій поліції під час окупації.14 серпня 1943 року
справу припинено за недостатністю матеріалів для
притягнення до суду. Реабілітований у 1994 році.
ТРИШКІН Семен Дійович, 1918 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у смт Бугаївка Перевальського р-ну, прохідник шахти № 5. Військовим трибуналом військ МВС Луганської обл. 14
серпня 1947 року засуджений до 10 р. позбавлення
волі. 15 листопада 1955 року Військовим трибуналом Харківського військового округу міру покарання знижено до 5 р. Реабілітований у 1994 році.
ТРИШКІН Тарас Гордійович, 1888 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у Городищі, сторож магазину сільпо. Арештований 5 серпня 1938
року за звинуваченням в антирадянській агітації. 29
вересня 1938 року справу припинено за недостатністю матеріалів для притягнення до суду, з-під варти
звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТРИШПЕТ Валер'ян Йосипович, 1915 р. народження, с. Заріччя Проскурівського р-ну Вінницької обл., поляк, освіта початкова. Проживав у с.
Коченове Троїцького р-ну, робітник залізничної магістралі Москва-Донбас. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 16 січня 1938 року засуджений до 10
р. позбавлення волі. Реабілітований у 1956 році.
ТРИЩЕНКО (ТРИЩЕНКОВ) Михайло
Іванович, 1910 р. народження, с. Нижньотепле
Станично-Луганського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у Нижньотеплому, селянин-одноосібник. Репресований двічі. "Трійкою" при Колегії
ДПУ УРСР 27 січня 1931 року засуджений до 3 р.
позбавлення волі. 28 квітня 1939 року арештований
за звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації. Справу припинено 13 липня
1939 року, з-під варти звільнений. Реабілітований
відповідно у 1989 і 1995 роках.
ТРІБЕЛЬ Віталій Станіславович, 1899 р.
народження, с. Новий Завод Мархлевського р-ну
Київської обл., поляк, освіта початкова. Проживав у
смт Біловодськ, колгоспник к-пу ім. Ілліча. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року
засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1969 році.
ТРІБЕЛЬ Домінік Іванович, 1917 р. народження, с. Новий Завод Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освіта початкова. Проживав у смт
Біловодськ, погонич худоби контори "Заготхудоба". Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 25 грудня
1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1990 році.
ТРІБЕЛЬ Іван Іванович, 1913 р. народження, с. Новий Завод Мархлевського р-ну Київської
обл., поляк, освіта вища. Проживав у смт Біловодськ, вчитель НСШ. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1960 році.
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ТРІБЕЛЬ Іван Станіславович, 1869 р. народження, с. Новий Завод Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у смт
Біловодськ, сторож к-пу ім. Кагановича. Комісією
НКВС і Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1990 році.
ТРІБЕЛЬ Олександр Іванович, 1902 р. народження, с. Новий Завод Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освіта початкова. Проживав у
смт Біловодськ, тракторист к-пу ім. Кагановича.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня
1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1959 році.
ТРІБЕЛЬ Омелян Іванович, 1907 р. народження, с. Новий Завод Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освіта початкова. Проживав у смт
Біловодськ, колгоспник к-пу ім. Кагановича. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1990
році.
ТРІБЕЛЬ Станіслав Іванович, 1900 р. народження, с. Новий Завод Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освіта початкова. Проживав у смт
Біловодськ, городник к-пу ім. Кагановича. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1937
року засуджений до розстрілу. Реабілітований у
1960 році.
ТРІКЕН Андрій Васильович, 1883 р. народження, с. Барвінкове Барвінківського р-ну Харківської обл., німець, освіта початкова. Проживав у м.
Брянка, слюсар шахти № 12. Особливою нарадою
при Колегії ДПУ УРСР 7 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1989 році.
ТРІЛЛО Григорій Ілліч, 1894 р. народження, Польща, українець, освіта початкова. Проживав
у м. Луганську, машиніст транспортного цеху з-ду
ім. Жовтневої революції. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 23 жовтня 1938 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТРІНЦ Іван Пилипович, 1893 (1895) р. народження, Дніпропетровська обл., німець, освіта початкова. Проживав у смт Софіївський Краснолуцької міськради, робітник радгоспу "Хрустальний".
Репресований двічі. Арештований 16 жовтня 1933
року за звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації. 26 січня 1934 року справу
припинено за недоведеністю звинувачення. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 15 січня 1938 року
засуджений до розстрілу. Реабілітований відповідно у 1995 і 1990 роках.
ТРІНЦ Родіон Християнович, 1913 р. народження, к. Грінталь Старокаранського р-ну Донецької обл., німець, освіта початкова. Проживав у с.
Верхньотузлове Свердловської міськради, тракторист к-пу "Роте Фане". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 25 березня 1938 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1964 році.
ТРОЇЦЬКИЙ Віктор Петрович, 1890 р. народження, м. Маріуполь Донецької обл., українець,
освіта початкова. Проживав у м. Луганську, бухгалтер меблевої фабрики тресту "Укрмеблі". Арештований 5 липня 1941 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 12 липня 1941 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти
звільнений. Реабілітований у 1994 році.

ТРОЇЦЬКИЙ Михайло Вікторович, 1880 р.
народження, м. Томськ, Російська Федерація, росіянин, освіта вища. Проживав у м. Рубіжне, помічник
завідуючого центральною лабораторією рубіжанської групи хімічних заводів. Судовою "трійкою" при
Колегії ДПУ УРСР 22 березня 1931 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1957 році.
ТРОКАЙ Іван Романович, 1925 р. народження, смт Лозно-Олександрівка Білокуракинського р-ну, українець, освіта н/середня. Проживав за
місцем народження, колгоспник к-пу ім. Кірова.
Арештований 13 березня 1943 року за звинуваченням у пособництві німецьким окупантам. 21 липня
1943 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у
1994 році.
ТРОМБІНСЬКИЙ Вікентій Петрович, 1891
р. народження, м. Станіслав Станіславської обл.,
поляк, освіта початкова. Проживав у смт Софіївський Краснолуцької міськради, лісогон шахти № 21.
"Трійкою" УНКВС по Луганській обл. 29 вересня
1938 року засуджений до розстрілу. Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. Реабілітований у 1989 році.
ТРОМПІНСЬКИЙ (ТРАМПІНСЬКИЙ) Володимир Олександрович, 1912 р. народження, м.
Київ, поляк, освіта середня. Проживав у смт Білолуцьк Новопсковського р-ну, агроном МТС. Арештований 23 квітня 1943 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 23 жовтня 1943 року справу
припинено за недоведеністю звинувачення, з-під
варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТРОНЗА Михайло Олексійович, 1905 р. на
родження, смт Уразово, Курська обл., Російська Федерація, українець, освіта початкова. Проживав у м. Алчевську, шофер-комірник гаража з-ду ім.
Ворошилова. Військовим трибуналом військ НКВС
Луганської обл. 12 жовтня 1944 року засуджений
до 7 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1968 році.
ТРОСЕЛЬ Еміль Карлович, 1883 р. народження, к. Вишняківка Пулинського р-ну Київської
обл., німець, освіта початкова. Проживав у с. Демино-Олександрівка Троїцького р-ну, тесляр пункту
"Заготзерно". Комісією НКВС і Прокуратури СРСР
30 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1990 році.
ТРОСТЯН Олександр Іванович, 1910 р. народження, м. Єсентуки, Ставропольський край, Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, робітник монтажного відділу
тресту № 6 з-ду ім. Жовтневої революції. Донецьким обласним судом 6 січня 1933 року засуджений
до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990
році.
ТРОСТЯНСЬКИЙ Іван Гнатович, 1886 р.
народження, с. Колядівка Новоайдарського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у кол.с. Новоолександрівка Верхньобогданівської сільради
Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосібник.
Арештований 26 серпня 1931 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 2 січня 1932 року
справу припинено за недостатністю матеріалів для
притягнення до суду. Реабілітований у 1994 році.
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ТРОСТЯНСЬКИЙ Марко Гнатович, 1883
р. народження, кол.с. Новоолександрівка Верхньобогданівської сільради Станично-Луганського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав за місцем
народження, селянин-одноосібник. Арештований
26 серпня 1931 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 2 січня 1932 року справу припинено
за недостатністю матеріалів для притягнення до суду. Реабілітований у 1994 році.
ТРОСТЯНСЬКИЙ Нестір Гнатович, 1877 р.
народження, кол.с. Новоолександрівка Верхньобогданівської сільради Станично-Луганського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у с. Колядівка Новоайдарського р-ну, селянин-одноосібник.
Арештований 26 серпня 1931 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 2 січня 1932 року
справу припинено за недостатністю матеріалів для
притягнення до суду. Реабілітований у 1994 році.
ТРОТ Борис Станіславович, 1907 р. народження, Польща, поляк, освіта початкова. Проживав у м. Сватове, майстер-газівник газового з-ду.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 вересня
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1989 році.
ТРОТ Йосип Станіславович, 1906 р. народження, Польща, поляк, освіта початкова. Проживав у м. Алчевську, майстер міськхарчоторгу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 лютого 1938
року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1989 році.
ТРОФИМЕНКО Андрій Романович, 1899 р.
народження, с. Будьонновськ Будьонновського р-ну
Воронезької обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у смт Хрустальне
Краснолуцької міськради, тесляр міськпромдільниці ремонтного управління. Арештований 19 лютого
1935 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 21 червня 1935 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТРОФИМЕНКО Василь Олексійович, 1916
р. народження, с. Мамоновка Верхньомамонського
р-ну Воронезької обл., Російська Федерація, українець, освіта початкова. Проживав у м. Краснодоні,
робітник будівельного відділу тресту "Краснодонвугілля". "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 19
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТРОФИМЕНКО Григорій Андрійович,
1898 р. народження, с. Нижня Гарасимівка Краснодонського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у Нижній Гарасимівці, голова к-пу ім. Петровського. Особливою нарадою при Колегії ДПУ
УРСР 22 липня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТРОФИМЕНКО Григорій Климович, 1916
р. народження, с. Риботин Коропського р-ну Чернігівської обл., українець, освіта початкова. Проживав у м. Артемівську Перевальського р-ну, робітник
шахти № 10 ім. Артема. Військовим трибуналом
військ НКВС Донецької обл. 20 липня 1941 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1992 році.
ТРОФИМЕНКО Іван Євгенович, 1900 р.
народження, с. Мар'янівка Пирятинського р-ну
Полтавської обл., українець, освіта початкова. Проживав у смт Сімейкине Краснодонського р-ну, слю-

сар шахти № 99. Військовим трибуналом військ
НКВС Луганської обл. 16 квітня 1945 року засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1992 році.
ТРОФИМЕНКО Іван Іларіонович, 1888 р.
народження, кол.х. Нижньошевирівка, Краснодонський р-н, росіянин, освіта початкова. Проживав за
місцем народження, колійний обхідник 12-ї дистанції колії Північно-Донецької залізниці. Арештований 25 квітня 1935 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 2 червня 1935 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти
звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТРОФИМЕНКО Іван Назарович, 1892 р.
народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської
міськради, росіянин, неписьменний. Проживав у м.
Краснодоні, робітник шахти № 1. "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 9 квітня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1959 році.
ТРОФИМЕНКО Іван Тимофійович, 1897 р.
народження, с. Верхньошевирівка Краснодонського
р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у Верхньошевирівці, експедитор шахти № 2-біс. "Трійкою" УНКВС по Луганській обл. 9 вересня 1938 року засуджений до розстрілу. Страчений 11 вересня
1938 року. Реабілітований у 1989 році.
ТРОФИМЕНКО Іван Федорович, 1878 р.
народження, с. Лиман Старобільського р-ну, українець. Проживав у Лимані, колгоспник к-пу "Червоний плугатар". Постановою Особливої наради при
НКВС СРСР від 25 листопада 1943 року висланий
за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТРОФИМЕНКО Микола Омелянович, 1881
(1886) р. народження, с. Верхньошевирівка Краснодонського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у Верхньошевирівці, завгосп к-пу "Червоний
Жовтень". Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 26 квітня 1933 року висланий
за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТРОФИМЕНКО Олексій Миронович, 1885
р. народження, с. Вікторівка Попаснянського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Вікторівці,
сторож Попаснянського вагоноремонтного з-ду. Лінійним судом Північно-Донецької залізниці 26 серпня 1937 року засуджений до 7 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1989 році.
ТРОФИМЕНКО Павло Герогійович, 1893
р. народження, х. Влвасовка, Тарасовський р-ну
Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта початкова. Проживав у м. Краснодоні, вантажник шахти "Прогрес". Арештований 14 квітня
1938 року за участь у контрреволюційної організації. Іншого рішення у справі немає. Реабілітований
у 1957 році.
ТРОФИМЕНКО Пилип Аристархович,
1894 р. народження, с. Грачики Тарасовського р-ну
Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта початкова. Проживав у смт Талове Краснодонського р-ну, колгоспник. "Трійкою" УНКВС по
Донецькій обл. 25 серпня 1937 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТРОФИМЕНКО Семен Семенович, 1898 р.
народження, с. Давидо-Микільське Краснодонського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у Давидо-Микільському, пастух радгоспу ім. 2-ї п'ятирічки. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 1 жовтня
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1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1964 році.
ТРОФИМЕНКО Тетяна Василівна, 1916 р.
народження, с. Микишівка Краснодонського р-ну,
росіянка, освіта середня. Проживала в смт Сєверний Краснодонської міськради, рахівник домоуправління № 2 м. Ростова, Російська Федерація. Арештована 20 квітня 1942 року за звинуваченням у зв’язках з агентурою німецької розвідки. Рішення у
справі немає. Реабілітована у 1994 році.
ТРОФИМЕНКО Тимофій Карпович, 1887
р. народження, с. Лиман Старобільського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Краматорську Донецької обл., возій з-ду "Шамот". Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР
від 25 жовтня 1933 року висланий за межі України
умовно. Реабілітований у 1989 році.
ТРОФИМЕНКО Федір Кузьмич, 1892 р. народження, м. Краснодон, росіянин, освіта середня.
Проживав у Краснодоні, директор школи ім. Єжова. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 29 квітня
1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1959 році.
ТРОФИМЕНКО Федосій Гаврилович, 1900
р. народження, смт Станично-Луганське, росіянин,
освіта початкова. Проживав у м. Луганську, робітник з-ду ім. Жовтневої революції. "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 19 квітня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1960 році.
ТРОФИМЕНКО Яків Митрофанович, 1897
р. народження, с. Хороше Слов'яносербського р-ну,
українець, освіта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Брянка, вибійник шахти №
1-біс. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 30 квітня 1943 року засуджений до розстрілу. 4 червня 1943 року розстріл замінено 10 р.
позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
ТРОФИМЕЦЬ Петро Григорович, 1904 р.
народження, с. Орловець Петрівського р-ну Київської обл., українець, освіта початкова. Проживав у м.
Зоринську Перевальського р-ну, листоноша. Арештований 31 липня 1938 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 2 січня 1939 року справу припинено за недостатністю матеріалів для притягнення до суду. Реабілітований у 1994 році.
ТРОФИМОВ Дмитро Стефанович, 1895 р.
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну,
українець, освіта середня. Проживав у Кримському,
рільник к-пу ім. Ворошилова. Арештований 24 січня 1942 року за звинуваченням в антирадянській
агітації. 1 березня 1942 року справу припинено за
відсутністю складу злочину, з-під варти звільнений.
Реабілітований у 1994 році.
ТРОФИМОВ Іван Якимович, 1911 р. народження, смт Іванівка Антрацитівського р-ну, росіянин, освіта середня. На час арешту член ВКП(б).
Проживав в Іванівці, виконуючий обов'язки головного інженера чавуноливарного з-ду. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований
у 1956 році.
ТРОФИМОВ Мокій Софонович, 1905 р. народження, с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у
Червоному Жовтні, селянин-одноосібник. Судовою
"трійкою" при Колегії ДПУ УРСР 27 січня 1931 ро-

ку засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТРОФИМОВ Олексій Якович, 1922 р. народження, м. Красний Луч, росіянин, освіта н/середня. Військовослужбовець, командир роти 19 запасного танкового полку. Військовим трибуналом 11
запасної стрілецької бригади 8 жовтня 1941 року
засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1965 році.
ТРОФИМОВ Тихон Герасимович, 1876 р.
народження, х. Котовський, Серафимовицький р-н
Волгоградської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Луганську,
охоронник пожежно-сторожової служби. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 9
лютого 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1992 році.
ТРОФИМОВ Федір Микитович, 1886 (1887)
р. народження, с. Шелестівка Міловського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Шелестівці, не працював. Військовим трибуналом Московського військового округу, Російська Федерація, 11
вересня 1943 року засуджений до 5 р. позбавлення
волі. 19 жовтня 1943 року Військовою колегією
Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу
припинено, з-під варти звільнений. Реабілітований
у 1943 році.
ТРОФИМОВА Катерина Улянівна, 1874 р.
народження, с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, росіянка, неписьменна. Проживала
в Червоному Жовтні, домогосподарка. Донецьким
обласним судом 16 вересня 1932 року засуджена до
3 р. позбавлення волі. Реабілітована у 1995 році.
ТРОЦЕВСЬКИЙ В'ячеслав Улянович, 1925
р. народження, с. Крисово Дзержинського р-ну
Мінської обл., Білорусь, білорус, освіта початкова.
Проживав у м. Артемівську Перевальського р-ну,
вибійник шахти № 10 ім. Артема. Луганським обласним судом 13 листопада 1953 року засуджений до
10 р. позбавлення волі. 25 березня 1955 року строк
покарання знижено до 6 р. Реабілітований у 1991
році.
ТРОЦЕНКО Василь Йосипович, 1918 р. народження, с. Великий Бурлук Великобурлуцького
р-ну Харківської обл., українець, освіта початкова.
Проживав у с. Чепигівка Сватівського р-ну, швець
шевської майстерні робкоопу радгоспу № 10. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 січня 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1991 році.
ТРОЦЕНКО Єгор Якович, 1906 р. народження, м. Первомайськ, росіянин, освіта початкова. Проживав у Первомайську, робітник шахти
"Альберт". Військовим трибуналом Луганського гарнізону 11 січня 1946 року засуджений до 15 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1993 році.
ТРОЦЬКО Іван Матвійович, 1900 р. народження, с. Дзюбанівка Козельщинського р-ну Харківської обл., українець, освіта початкова. Проживав у м. Зоринську Перевальського р-ну, кочегар
шахти "Никанор". "Трійкою" УНКВС по Донецькій
обл. 29 листопада 1937 року засуджений до розстрілу. Вирок виконано 4 лютого 1938 року. Реабілітований у 1961 році.
ТРОЦЬКО Тимофій Михайлович, 1895 р.
народження, м. Кременчук Полтавської обл., украї-
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нець, освіта початкова. Проживав у м. Стаханові,
рахівник тресту "Доннархарч". "Трійкою" УНКВС
по Донецькій обл. 29 квітня 1938 року засуджений
до розстрілу. Реабілітований у 1958 році.
ТРОШЕНОК (ТРОШОНОК) Євген Іванович, 1914 р. народження, м. Шліссельбург Ленінградської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта середня. Проживав у м. Рубіжне, студент хіміко-технологічного інституту. Донецьким обласним судом 14-15 березня 1936 року засуджений до 2 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1958 році.
ТРОШЕНОК Іван Андрійович, 1881 р. народження, с. Малиновка, Вітебська обл., Білорусь,
білорус, освіта середня. Проживав у м. Рубіжне,
майстер сірчанокислотного цеху хімкомбінату.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 14 лютого
1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1959 році.
ТРОШИН Микита Іванович, 1896 р. народження, с. Каменка Малоархангельського р-ну Орловської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта
початкова. Проживав у м. Брянка, інспектор по вугіллю шахти № 43. Донецьким обласним судом 3
листопада 1935 року засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТРОШИН Никанор Михайлович, 1885 р.
народження, с. Прилєпи Дубровського р-ну Орловської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта
початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав
у смт Щотове Антрацитівської міськради, помічник
завідуючого шахтою № 2-2-біс. "Трійкою" УНКВС
по Луганській обл. 24 вересня 1938 року засуджений до розстрілу. Вирок виконано 11 жовтня 1938
року. Реабілітований у 1961 році.
ТРОШИН Олександр Никанорович, 1914 р.
народження, с. Бокове Лутугинського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Антрациті,
електрозварник шахти № 2-2-біс. "Трійкою"
УНКВС по Луганській обл. 27 вересня 1938 року
засуджений до розстрілу. Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. Реабілітований у 1989 році.
ТРОЩЕНКО Дмитро Овер'янович, 1885 р.
народження, с-ще зал.ст. Рутченкове, Донецька
обл., росіянин. Проживав у м. Кіровську, службовець тресту "Кіроввугілля". Арештований 1 березня
1942 року за підозрою у шкідництві на шахтах. 10
березня 1942 року справу припинено за недоведеністю складу злочину. Реабілітований у 1994 році.
ТРОЩІЙ Іван Данилович, 1886 р. народження, с. Шульгинка Старобільського р-ну, українець, освіта середня. Проживав у с. Штормове Новоайдарського р-ну, фельдшер к-пу "Комсомолець".
Військовим трибуналом 12 армії 5 серпня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
ТРОЩІЙ Марія Сидорівна, 1899 р. народження, с. Боровеньки Кремінського р-ну, українка,
освіта початкова. Проживала в м. Лисичанську, домогосподарка. Військовим трибуналом військ МВС
Луганської обл. 15 листопада 1949 року засуджена
до 25 р. позбавлення волі. 12 липня 1957 року Військовим трибуналом Київського військового округу
вирок скасовано, справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнена. Реабілітована у 1957 році.

ТРОЩІЙ Микола Леонтійович, 1924 р. народження, с. Байдівка Старобільського р-ну, українець, освіта н/вища. Проживав у м. Луганську, студент сільськогосподарського інституту. Луганським обласним судом 3 березня 1949 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1992 році.
ТРОЩІЙ Олександр Назарович, 1912 р. народження, Старобільський р-н, українець, освіта
початкова. Проживав у м. Краснодоні, вибійник
шахти № 2-біс. Арештований 3 квітня 1943 року за
звинуваченням у службі в німецькій поліції в період окупації. 1 червня 1943 року справу припинено
за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТРОЩІЙ Петро Самсонович (Семенович) ,
1895 р. народження, Старобільський р-н, українець,
освіта початкова. Проживав у м. Кіровську, вибійник шахти № 100. Арештований 21 грудня 1937 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 10
січня 1939 року УНКВС по Луганській обл. справу
припинено за недоведеністю звинувачення, з-під
варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТРОЩІЙ Яким Іванович, 1912 р. народження, с. Шульгинка Старобільського р-ну, українець,
освіта середня. Проживав у Шульгинці, селянин-одноосібник. Судовою "трійкою" при Колегії ДПУ
УРСР 13 грудня 1930 року засуджений до 4 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТРОЯН Сергій Антонович, 1870 р. народження, с. Нова Астрахань Кремінського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Новій Астрахані, служитель релігійного культу. "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 13 листопада 1937 року
засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТРОЯН Спиридон Якович, 1900 р. народження, с. Миколаївка Бердянського р-ну Дніпропетровської обл., українець, освіта початкова. Проживав у м. Свердловську, возій шахти № 1-2-біс.
"Трійкою" УНКВС по Луганській обл. 20 вересня
1938 року засуджений до розстрілу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року. Реабілітований у 1989 році.
ТРОЯНОВ Володимир Данилович, 1898 р.
народження, с. Картушине Антрацитівського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Картушиному, коваль к-пу ім. Дзержинського. Військовим
трибуналом 5 танкової армії 31 березня 1943 року
засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1993 році.
ТРОЯНОВ Степан Павлович, 1912 р. народження, с. Картушине Антрацитівського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у смт Калінінський Свердловської міськради, оглядач вагонів
зал.ст. Довжанська. Військовим трибуналом 86
стрілецької дивізії 26 червня 1943 року засуджений
до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1964 році.
ТРОЯНОВА-ДОБРОВОЛЬСЬКА Килина
Павлівна, 1916 р. народження, с. Нова Астрахань
Кремінського р-ну, українка, освіта початкова. Проживала в Новій Астрахані, колгоспниця к-пу ім. Леніна. Постановою Особливої наради при НКВС
СРСР від 11 листопада 1944 року вислана за межі
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України як член сім'ї репресованого за звинуваченням у зраді Батьківщини. Реабілітована у 1990 році.
ТРОЯНСЬКА Зінаїда Пилипівна, 1914 р.
народження, м. Попасна, українка, освіта початкова. Проживала в Попасній, домогосподарка. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 7
лютого 1944 року засуджена до 10 р. позбавлення
волі. Реабілітована у 1992 році.
ТРУБАЧОВ Яків Григорович, 1906 р. народження, с. Сиротине Троїцького р-ну, росіянин,
освіта початкова. Проживав у с. Миколаївка Станично-Луганського р-ну, тесляр 2-го виконробського
пункту буддільниці залізничної магістралі Москва-Донбас. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 19
серпня 1937 року засуджений до розстрілу. Вирок
виконано 29 серпня 1937 року. Реабілітований у
1964 році.
ТРУБИЦИН Петро Іванович, 1907 р. народження, Ізмалковський р-н Орловської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Первомайську, десятник шахти "Альберт".
Донецьким обласним судом 9 березня 1937 року засуджений до 4 р. позбавлення волі. Реабілітований
у 1990 році.
ТРУБИЦИНА Олімпіада Іванівна, 1900 р.
народження, м. Каменськ Ростовської обл., Російська Федерація, росіянка, освіта середня. Проживала
в м. Луганську, медсестра міжрайлікарні. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 лютого 1938 року
засуджена до 8 р. позбавлення волі як член сім'ї репресованого за звинуваченням у зраді Батьківщини.
Реабілітована у 1958 році.
ТРУБІНА Клавдія Марківна, 1909 р. народження, смт Бокове-Платове Антрацитівської
міськради, українка, освіта початкова. Проживала в
м. Антрациті, без певних занять. Військовим трибуналом 18 армії 15 квітня 1942 року засуджена до 10
р. позбавлення волі. Реабілітована у 1966 році.
ТРУБНИКОВ Василь Іванович, 1915 р. народження, с. Перевалочне Совєтського р-ну Курської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта середня. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.
Луганську, голова місцевкому профспілки Лугучкомбінату. Спецколегією Донецького обласного суду
17 квітня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1992 році.
ТРУБНИКОВ Іван Семенович, 1894 р. народження, с. Липовчин Совєтського р-ну Курської
обл., Російська Федерація, росіянин, освіта н/середня. Проживав у м. Стаханові, студент гірничого
технікуму. Репресований двічі. Арештований 17 вересня 1933 року за звинуваченням у приналежності
до контрреволюційної організації. 20 січня 1934 року справу припинено, з-під варти звільнений. "Трійкою" УНКВС по Луганській обл. 14 вересня 1938
року засуджений до розстрілу. Вирок виконано 23
вересня 1938 року. Реабілітований відповідно у
1994 і 1962 роках.
ТРУБНИКОВ Сергій Андрійович, 1903 р.
народження, с. Нижня Груня Совєтського р-ну Курської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта
початкова. Проживав у м. Стаханові, вибійник шахти ім. Ілліча. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл.
26 серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.

ТРУБНИКОВ Тихін Тимофійович, 1881 р.
народження, с. Нижня Груня Совєтського р-ну Курської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта
початкова. Проживав у м. Стаханові, кріпильник
шахти ім. Сталіна. "Трійкою" УНКВС по Луганській обл. 20 вересня 1938 року засуджений до розстрілу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року. Реабілітований у 1961 році.
ТРУБЧАНИНОВ Єгор Петрович, 1898 р.
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у Покровському,
колгоспник к-пу ім. Крупської. "Трійкою" УНКВС
по Донецькій обл. 23 вересня 1937 року засуджений
до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1966 році.
ТРУДЕРУНГ Едуард Людвігович, 1895 р.
народження, с. Дубники Потіївського р-ну Київської обл., німець, освіта середня. Проживав у смт
Троїцьке, вагар к-пу "КІМ". Особливою нарадою
при НКВС СРСР 25 січня 1938 року засуджений до
розстрілу і того ж дня страчений. Реабілітований у
1968 році.
ТРУНКОВ Павло Денисович, 1902 р. народження, с. Войново Волоконовського р-ну Курської
обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Рубіжне, без певного місця роботи. Арештований 13 березня 1943 року за звинуваченням у дезертирстві. 21 серпня 1943 року справу припинено за смертю підслідного. Реабілітований у 1998 році.
ТРУНОВ Артем Мусійович, 1897 р. народження, м. Лисичанськ, росіянин, освіта початкова.
Проживав у Лисичанську, робітник артілі "Червоноармієць". Репресований двічі. "Трійкою" при Колегії ДПУ УРСР 10 грудня 1930 року засуджений
до 5 р. позбавлення волі. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 25 серпня 1937 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований відповідно у 1989 і 1962
роках.
ТРУНОВ Іван Мусійович, 1888 р. народження, смт Борівське Попаснянського р-ну, українець,
неписьменний. Проживав у с. Березівське Попаснянського р-ну, пастух радгоспу "Гірник". "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 9 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1965 році.
ТРУНОВ Іван Петрович, 1899 р. народження, с. Березівське Попаснянського р-ну, українець,
освіта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у Березівському, кріпильник шахти ім. Мельникова. "Трійкою" УНКВС по Луганській обл. 17
вересня 1938 року засуджений до розстрілу. Вирок
виконано 27 вересня 1938 року. Реабілітований у
1960 році.
ТРУНОВ Микола Григорович, 1892 р. народження, смт Борівське Попаснянського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у смт Малорязанцеве Попаснянського р-ну, кріпильник шахти ім.
ОДПУ. Арештований 18 квітня 1943 року за звинуваченням у пособництві німецьким окупантам. 21
серпня 1943 року справу припинено за смертю підслідного, що сталася 1 липня 1943 року. Реабілітований у 1994 році.
ТРУНОВ Михайло Макарович, 1916 р. народження, смт Борівське Попаснянського р-ну, росіянин, освіта початкова. Військовослужбовець, ря-
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довий Городековського прикордонного загону. Військовим трибуналом прикордонних і внутрішніх
військ Приморського краю, Російська Федерація, 26
травня 1939 року засуджений до 5 р. позбавлення
волі. 29 січня 1939 року Військовим трибуналом
військ НКВС Хабаровського військового округу
справу повернено на нове розслідування. 15 квітня
1940 року Військовим трибуналом військ НКВС
Хабаровського краю, Російська Федерація, справу
припинено за відсутністю складу злочину. Реабілітований у 1940 році.
ТРУНОВ Михайло Павлович, 1899 р. народження, кол.х. Трунове, Новоайдарський р-н, росіянин, освіта початкова. Проживав у с-щі зал.ст. Переїзна, городник Лисичанського агрокомбінату.
Арештований 31 березня 1932 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 1 червня 1932 року
справу припинено за недоведеністю звинувачення,
з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТРУНОВ Михайло Юхимович, 1913 р. народження, с-ще Устинівка Свердловської міськради, українець, освіта початкова. Проживав у м. Гірське Первомайської міськради, колійний майстер
шахти № 1-2 "Гірська". "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 23 грудня 1937 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1961 році.
ТРУНОВ Панас Дмитрович, 1908 р. народження, с. Березівське Попаснянського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, тесляр міської контори "Змішторгу". Арештований 2 січня 1939 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 20 лютого 1939 року виправданий
Військовим трибуналом Харківського військового
округу. Реабілітований у 1939 році.
ТРУНОВ Петро Петрович, 1918 р. народження, смт Борівське Попаснянського р-ну, росіянин, освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий 1057 полку 297 стрілецької дивізії. Арештований 27 жовтня 1943 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 13 листопада 1943 року виправданий Військовим трибуналом 297 стрілецької дивізії. Реабілітований у 1995 році.
ТРУНОВ Петро Юхимович, 1909 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий 1042 зенітно-артилерійського полку 375 стрілецької дивізії. Військовим трибуналом Московського гарнізону, Російська Федерація, 28 лютого 1943 року засуджений
до 6 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1993 році.
ТРУНОВ Тихон Панасович, 1901 р. народження, смт Метьолкине Сєверодонецької міськради, росіянин, освіта початкова. Проживав у смт Сиротине Сєверодонецької міськради, робітник Лисичанського хлібозаводу. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 15 листопада 1938 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТРУНОВ Трохим Петрович, 1912 р. народження, с. Березівське Попаснянського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Березівському,
селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 31 серпня 1932 року
висланий за межі України. Реабілітований у 1989
році.
ТРУНОВ Яків Дмитрович, 1904 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освіта початко-

ва. Проживав у Лисичанську, робітник шахти ім.
Мельникова. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл.
14 вересня 1938 року засуджений до розстрілу. Вирок виконано 23 вересня 1938 року. Реабілітований
у 1959 році.
ТРУНОВА Анастасія Матвіївна, 1908 р. народження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-ну,
мордвинка, освіта початкова. Проживала в м. Стаханові, домогосподарка. Військовим трибуналом
військ НКВС по охороні тилу 12 армії 19 березня
1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волі. Реабілітована у 1990 році.
ТРУНОВА Уляна Федорівна, 1910 р. народження, смт Борівське Попаснянського р-ну, українка, освіта початкова. Проживала у с. Шипилівка
Попаснянського р-ну, домогосподарка. Військовим
трибуналом військ НКВС Південного фронту 30 березня 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волі. Реабілітована у 1990 році.
ТРУНЯКОВ Іван Семенович, 1918 р. народження, смт Новоайдар, росіянин, освіта початкова.
Військовослужбовець, рядовий 57 стрілецького
полку, Далекосхідний військовий округ. Військовим трибуналом Свободненського гарнізону, Амурська обл., Російська Федерація, 4 вересня 1941 року
засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТРУНЯКОВ Омелян Гнатович, 1881 р. народження, смт Новоайдар, росіянин, освіта початкова. Проживав у Новоайдарі, робітник водокачки
зал.ст. Новоайдар. Військовим трибуналом Північно-Донецької залізниці 19 червня 1945 року засуджений до 7 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1990 році.
ТРУСОВ Георгій Степанович, 1882 р. народження, с. Олтухово Навлінського р-ну Орловської
обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Перевальську, слюсар шахти
№ 4. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 23 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1989 році.
ТРУССАТ Макс Едуардович, 1904 р. народження, Німеччина, німець, освіта початкова. Проживав у м. Брянка, кріпильник шахти № 12. Військовою колегією Верховного суду СРСР 19 вересня
1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1962 році.
ТРУССАТ Марта Оттівна, 1909 р. народження, Німеччина, німкеня, освіта початкова. Проживала в м. Брянка, домогосподарка. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 16 грудня 1937 року засуджена до 8 р. позбавлення волі як член сім'ї репресованого за звинуваченням у зраді Батьківщини.
Реабілітована у 1962 році.
ТРУФАНОВ Ілля Михайлович, 1905 р. народження, с. Больше-Псинське Кривцовського р-ну
Курської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у смт Кріпенський Антрацитівської міськради, робітник шахти № 23-25-біс.
23 травня 1942 року Військовим трибуналом військової частини 1125 засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
ТРУХІНА Зінаїда Олександрівна, 1922 р.
народження, м. Старобільськ, росіянка, освіта середня. Проживала в Старобільську, не працювала.
Військовим трибуналом військ НКВС Українського
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округу 27 травня 1944 року засуджена до 10 р. позбавлення волі. Реабілітована у 1965 році.
ТРУХМАНОВ Григорій Микитович, 1908
р. народження, с. Зимовка Большетроїцького р-ну
Курської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Брянка, робітник шахти № 21 "Брянка". Арештований 25 червня 1938 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 18
серпня 1938 року справу припинено за відсутністю
складу злочину, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТРУХМАНОВ Микола Васильович, 1889 р.
народження, смт Нижнє Первомайської міськради,
росіянин, освіта вища. Проживав у м. Луганську,
завідуючий педкабінетом міської ветлікарні. Арештований 12 лютого 1931 року за звинуваченням у
шкідництві. 1 серпня 1931 року справу припинено
за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТРУШЕВСЬКИЙ Никифор Миколайович,
1897 р. народження, с. Червона Знам'янка Кременчуцького р-ну Полтавської обл., українець, освіта
середня. Проживав у м. Луганську, заступник начальника 5-го відділку зал.ст. Дебальцеве, Донецька
обл. Арештований 5 грудня 1937 року за звинуваченням у приналежності до антирадянської диверсійної організації. 13 лютого 1938 року справу припинено за смертю підслідного. Реабілітований у
1994 році.
ТРУШКЕ Густав Юліусович, 1905 р. народження, к. Фрайнвальд Пулинського р-ну Київської
обл., німець, освіта початкова. Проживав у с. Красне Поле Марківського р-ну, робітник радгоспу "Айдар". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 січня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1970 році.
ТРУШКОВСЬКИЙ Стефан Блажейович,
1893 р. народження, Польща, поляк, освіта середня.
Проживав у м. Луганську, нормувальник з-ду ім.
Жовтневої революції. "Трійкою" УНКВС по Луганській обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТРУЩАЛОВ Борис Павлович, 1911 р. народження, с. Ясне Поле Свердловського р-ну Орловської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта
н/середня. На час арешту член ВКП(б). Проживав
у м. Стаханові, без певних занять. Луганським обласним судом 29 липня 1941 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1993 році.
ТУГАЄВ Кирило Феоктистович, 1911 р. народження, с. Ганнівка Антрацитівського р-ну, українець, освіта середня. Проживав у м. Стаханові, паспортизатор механізмів шахти № 3-3-біс. Арештований 19 червня 1938 року за звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації. 25
березня 1939 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТУГАРИНОВ Микола Васильович, 1885 р.
народження, Вовчанський р-н Харківської обл.,
українець, освіта середня. Проживав у м. Лисичанську, служитель релігійного культу. "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 13 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.

ТУЄВ Олексій Якимович, 1911 р. народження, Туреччина, росіянин, освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий 15 окремого відновлювального залізничного батальйону. Військовим трибуналом 29 залізничної бригади 24 квітня 1943 року
засуджений до 7 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1993 році.
ТУЄНОВ Павло Прокопович, 1892 р. народження, кол.с. Товмачівка Старобільського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав за місцем
народження, колгоспник к-пу "Країна Рад". Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 19 листопада 1937
року засуджений до розстрілу. Реабілітований у
1989 році.
ТУЖИКОВ Яків Назарович, 1901 р. народження, с. Малий Суходіл Краснодонського р-ну,
росіянин, освіта початкова. Проживав у Малому
Суходолі, стрілочник 170 кілометра Північно-Донецької залізниці. Особливою "трійкою" УНКВС по
Луганській обл. 9 вересня 1938 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТУЖИЛІН Михайло Максимович, 1902 р.
народження, ст-ця Новоолександровська, Волгоградська обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Красний Луч, возій
шахти № 1. Арештований 19 листопада 1933 року
за звинуваченням у приналежності до контрреволюційно-повстанської організації. 26 лютого 1934
року справу припинено, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1934 році.
ТУЗИК Микола Олексійович, 1910 р. народження, м. Луганськ, росіянин, освіта н/середня.
Проживав у Луганську, головний диспетчер з-ду
Наркомату шляхів. Арештований 28 вересня 1944
року за звинуваченням в антирадянських висловлюваннях. 11 липня 1945 року справу припинено, з-під
варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТУЗИКОВ Олександр Наумович, 1896 р.
народження, м. Луганськ, українець, освіта початкова. Проживав у с. Довге Слов'яносербського р-ну,
старший городник радгоспу № 2. "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 26 квітня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1961 році.
ТУКАЛО Антон Олексійович, 1902 р. народження, м. Макіївка Донецької обл., українець,
освіта початкова. Проживав у м. Алчевську, токар
механічного цеху з-ду ім. Ворошилова. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 23 вересня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований
у 1989 році.
ТУКАЛЬСЬКИЙ Іван Миколайович, 1896
р. народження, Гродненська обл., Білорусь, поляк,
освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, зчіплювач вагонів залізничного цеху з-ду "Донсода".
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 січня 1938
року засуджений до розстрілу. Реабілітований у
1989 році.
ТУЛІН Іван Олексійович, 1893 р. народження, с. Устьє Бологовського р-ну Калінінської обл.,
Російська Федерація, росіянин, освіта початкова.
Проживав у м. Рубіжне, комірник "Донбасважбуду". Військовим трибуналом 275 стрілецької дивізії
3 січня 1942 року засуджений до розстрілу. 23 січня
1942 року розстріл замінено 10 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1990 році.
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ТУЛУПЦОВ Кирило Сильвестрович, 1879
р. народження, кол.с. Надьожне Верхньодуванської
сільради Сватівського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав за місцем народження, не працював. 27 червня 1942 року Військовим трибуналом
військ НКВС по охороні тилу військової частини
1080 засуджений до розстрілу. Реабілітований у
1992 році.
ТУЛЬНОВА Євгенія Рудольфівна, 1918 р.
народження, м. Луганськ, українка, освіта початкова. Проживала в Луганську, домогосподарка. Арештована 22 березня 1944 року за звинуваченням у пособництві німецьким окупантам. 19 травня 1944 року справу припинено за відсутністю складу злочину, з-під варти звільнена. Реабілітована у 1994 році.
ТУМАНОВ Василь Спиридонович, 1885 р.
народження, м. Москва, Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у смт Ящикове
Перевальського р-ну, режисер клубу шахти № 9.
Арештований 20 грудня 1935 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 2 лютого 1936 року
справу припинено за недоведеністю звинувачення.
Реабілітований у 1994 році.
ТУНИКОВА Марія Іванівна, 1877 р. народження, Чернігівська обл., українка. Проживала в сщі Новопавлівка Лутугинського р-ну, домогосподарка. Постановою "трійки" при Колегії ДПУ УРСР
від 15 квітня 1930 року вислана за межі України.
Реабілітована у 1989 році.
ТУНКЕВИЧ Віктор Вікторович, 1888 р. народження, Польща, поляк, освіта початкова. Проживав у с. Ганнівка Антрацитівського р-ну, посадчик лави шахти № 5. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1964 році.
ТУПИКОВ Калина Іванович, 1899 р. народження, х. Велика Осиновка, Нижньочирський р-н
Волгоградської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Красний Луч,
стволовий шахти ім. газети "Известия". "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 28 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТУПИКОВ Михайло Григорович, 1888 р.
народження, х. Велика Осиновка, Нижньочирський
р-н Волгоградської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Красний
Луч, робітник тресту "Міськжитлобуд". Арештований 14 грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 13 січня 1933 року справу припинено, з-під варти звільнений. Реабілітований у
1994 році.
ТУПИЦИН Сергій Васильович, 1879 р. народження, м. Харків, українець, освіта початкова.
Проживав у м. Перевальську, комірник шахти № 4.
"Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 25 жовтня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1994 році.
ТУР Андрій Дем'янович, 1908 р. народження, с. Боровеньки Кремінського р-ну, українець,
освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий
913 стрілецького полку. Військовим трибуналом
244 стрілецької дивізії 7 вересня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волі. 25 жовтня 1947
року Військовою колегією Верховного суду СРСР

вирок скасовано, справу припинено, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1949 році.
ТУР Іван Григорович, 1895 р. народження,
с. Боровеньки Кремінського р-ну, українець, освіта
початкова. Проживав у м. Лисичанську, робітник
шахти ім. Крупської. "Трійкою" УНКВС по Луганській обл. 9 вересня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1962 році.
ТУР Іван Григорович, 1913 р. народження,
с. Новомиколаївка Міллеровського р-ну Ростовської обл., Російська Федерація, українець, освіта початкова. Проживав у м. Ровеньки, робітник шахти
№ 7. Донецьким обласним судом 7 червня 1936 року засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1965 році.
ТУР Микита Федорович, 1864 р. народження, с. Чабанівка Новоайдарського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у Чабанівці, селянин-одноосібник. Особливою нарадою при Колегії ДПУ
УРСР 9 січня 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волі умовно. Реабілітований у 1989 році.
ТУР Олексій Павлович, 1871 р. народження,
с. Чабанівка Новоайдарського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, сторож-конюх СШ № 3. "Трійкою" УНКВС по Донецькій
обл. 29 листопада 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТУР Серафим Петрович, 1903 р. народження, с. Боровеньки Кремінського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у м. Рубіжне, бухгалтер управління капітального будівництва хлібокомбінату. Луганським обласним судом 2 вересня 1941
року засуджений до 8 р.позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
ТУР Яків Андрійович, 1908 р. народження,
м. Куп'янськ Харківської обл., українець, освіта
н/середня. Проживав у м. Рубіжне, десятник-будівельник тресту "Індустрбуд". "Трійкою" УНКВС по
Донецькій обл. 15 листопада 1937 року засуджений
до розстрілу. Вирок виконано 4 лютого 1938 року.
Реабілітований у 1957 році.
ТУРАЛЬСЬКИЙ Вацлав Іванович, 1894 р.
народження, Польща, поляк, освіта середня. Проживав у м. Антрациті, технік-будівельник Антрацитівського рудоуправління. Судовою "трійкою" при
Колегії ДПУ УРСР 20 лютого 1934 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1959 році.
ТУРАНСЬКИЙ Іван Петрович, 1927 р. народження, с. Задарів Коропецького р-ну Тернопільської обл., українець, освіта початкова. Проживав у
м. Красний Луч, териконник шахти № 16. Луганським обласним судом 26 червня 1950 року засуджений до 25 р. позбавлення волі. 22 липня 1950 року
Верховним судом УРСР міру покарання знижено
до 10 р. Реабілітований у 1992 році.
ТУРЕЄВ Василь Олександрович, 1893 р. народження, смт Станично-Луганське, українець,
освіта початкова. Проживав у Станично-Луганському, селянин-одноосібник. Арештований 4 вересня
1930 року за звинуваченням у приналежності до
контрреволюційної організації. 28 лютого 1931 року справу припинено, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1931 році.
ТУРЕЄВ Георгій (Єгор) Якович, 1888 р. народження, смт Станично-Луганське, українець,
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освіта початкова. Проживав у Станично-Луганському, селянин-одноосібник. Судовою "трійкою" при
Колегії ДПУ УРСР 28 лютого 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волі умовно. Реабілітований у 1990 році.
ТУРЕЄВ Григорій Михайлович, 1912 р. народження, смт Станично-Луганське, українець,
освіта початкова. Проживав у Станично-Луганському, селянин-одноосібник. Постановою Особливої
наради при НКВС СРСР від 13 серпня 1932 року
висланий за межі України. Реабілітований у 1989
році.
ТУРЕЄВ Лука Михайлович, 1898 р. народження, смт Станично-Луганське, українець, освіта
початкова. Проживав у Станично-Луганському, кріпильник шахти № 3. Судовою "трійкою" при Колегії ДПУ УРСР 1 липня 1933 року засуджений до 5
р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТУРЕЄВ Михайло Олександрович, 1894 р.
народження, смт Станично-Луганське, росіянин,
освіта початкова. Проживав у Станично-Луганському, селянин-одноосібник. Судовою "трійкою" при
Колегії ДПУ УРСР 28 лютого 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990
році.
ТУРЕЄВ Олександр Якович, 1891 р. народження, смт Станично-Луганське, росіянин, освіта
початкова. Проживав у Станично-Луганському, селянин-одноосібник. Судовою "трійкою" при Колегії
ДПУ УРСР 28 лютого 1931 року засуджений до 3 р.
позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТУРЕЄВ Харламп Федорович, 1896 р. народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у Теплому, селянин-одноосібник. Постановою Особливої наради
при Колегії ДПУ УРСР від 23 грудня 1930 року висланий за межі України. Реабілітований у 1989 році.
ТУРЕНКО Митрофан Іванович, 1898 р. народження, м. Щастя Жовтневої райради м. Луганська, українець, освіта початкова. Проживав у с. Світле Слов'яносербського р-ну, рахівник радгоспу ім.
НКВС. Арештований 19 квітня 1943 року за звинуваченням у зраді Батьківщини. 7 березня 1944 року
справу припинено за недоведеністю звинувачення,
з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ТУРЕНКО Михайло Семенович, 1905 р. народження, м. Щастя Жовтневої райради м. Луганська, українець, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, тимчасово не працював. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 15 березня
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТУРЕНКО Павло Антонович, 1882 р. народження, смт Красноріченське Кремінського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Красноріченському, тесляр к-пу ім. Ворошилова. "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 22 жовтня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТУРЕЦЬКА Броніслава Рувимівна, 1897 р.
народження, Польща, єврейка. На час арешту член
ВКП(б). Проживала в м. Луганську, директор фабрики ім. Ворошилова. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 17 жовтня 1939 року засуджена до 5 р.
позбавлення волі. Реабілітована у 1989 році.

ТУРЖАНСЬКИЙ Болеслав Іванович, 1893
р. народження, с. Телелинці Городоцького р-ну
Вінницької обл., поляк, освіта початкова. Проживав
у с. Бунчуківка Білокуракинського р-ну, тесляр кпу ім. Будьонного. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до 10 р.
позбавлення волі. Реабілітований у 1966 році.
ТУРЖАНСЬКИЙ Михайло Федорович,
1900 р. народження, с. Мархлевка Городоцького рну Вінницької обл., поляк, освіта початкова. Проживав у м. Сватове, робітник зал.ст. Сватове. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 листопада 1937
року засуджений до розстрілу. Реабілітований у
1968 році.
ТУРИК Іван Феоктистович, 1926 р. народження, Артемівський р-н Донецької обл., українець, освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий 103 полку 37 запасної стрілецької бригади. До
призову в армію проживав у с. Байдівка Старобільського р-ну. Арештований 9 червня 1943 року за
звинуваченням у причетності до агентури німецької
розвідки. 10 серпня 1943 року справу припинено за
недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1943 році.
ТУРКЕВИЧ Станіслав Іванович, 1899 р. народження, с. Війтівці Ізяславського р-ну Вінницької обл., поляк, освіта початкова. Проживав у с. Великоцьк Міловського р-ну, колгоспник к-пу ім. Калініна. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 9 січня
1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1965 році.
ТУРКІН Андрій Іванович, 1913 р. народження, с. Плотина Станично-Луганського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у смт Станично-Луганське, робітник монтажного відділу 6-го
будтресту з-ду ім. Жовтневої революції. Донецьким
обласним судом 6 січня 1933 року засуджений до
10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТУРКІН Василь Михайлович, 1900 р. народження, с. Верхня Вільхова Станично-Луганського
р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у Верхній Вільховій, городник к-пу ім. Ворошилова.
"Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 15 квітня
1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1957 році.
ТУРКІН Онисій Кузьмич, 1893 р. народження, с. Сонцеве Троїцького р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у с-щі Червоноармійське Білокуракинського р-ну, чабан радгоспу "Червоноармієць". 19 червня 1942 року Військовим трибуналом
військ НКВС по охороні тилу військової частини
1080 засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТУРКІН Юхим Іванович, 1899 р. народження, с. Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у Нижньотеплому, експедитор радгоспу ім. Артема. Арештований 28 квітня 1939 року за звинуваченням в контрреволюційній діяльності. 13 липня 1939 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під
варти звільнений. Реабілітований у 1995 році.
ТУРКОВ Іван Олексійович, 1914 р. народження, с. Борки Суджанського р-ну Курської обл.,
Російська Федерація, росіянин. Проживав у м. Гірське Первомайської міськради, слюсар шахти № 1-2
"Гірська". "Трійкою" УНКВС по Луганській обл. 10
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вересня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТУРКОВ Олексій Гордійович, 1891 р. народження, с. Борки Суджанського р-ну Курської обл.,
Російська Федерація, росіянин, освіта початкова.
Проживав у м. Гірське Первомайської міськради,
робітник шахти № 1-2 "Гірська". "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 28 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТУРОВ (ТУР) Адам Гарасимович, 1898 р.
народження, Польща, білорус, освіта початкова.
Проживав у м. Луганську, вагар з-ду ім. Артема.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 січня 1938
року засуджений до розстрілу. Реабілітований у
1989 році.
ТУРОВ Іван Петрович, 1901 р. народження,
с. Новорозсош Новопсковського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у Новорозсоші, не працював. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 4 квітня 1943 року засуджений до 10
р. позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
ТУРОВЕЦЬ Валентин Антонович, 1932 р.
народження, с. Немильня Новоград-Волинського рну Київської обл., українець, освіта початкова. Проживав у м. Кіровську, машиніст електровоза шахти
№ 22. Луганським обласним судом 13 липня 1951
року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТУРОВСЬКИЙ Віталій Йосипович, 1898 р.
народження, с. Тартачок Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освіта початкова. Проживав у с.
Лісна Поляна Марківського р-ну, тесляр зернорадгоспу "Старобільський". Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТУРОВСЬКИЙ Іван Адольфович, 1898 р.
народження, с. Олизарівка Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освіта початкова. Проживав у с.
Новорозсош Новопсковського р-ну, колгоспник кпу ім. Постишева. Комісією НКВС і Прокуратури
СРСР 25 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТУРОВСЬКИЙ Олександр Йосипович,
1904 р. народження, с. Тартачок Мархлевського рну Київської обл., поляк, освіта початкова. Проживав у с. Новочервоне Троїцького р-ну, колгоспник
к-пу "Новочервоний". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТУРОВСЬКИЙ Фелікс Петрович, 1885 р.
народження, с. Жабрицька Гута Баранівського р-ну
Київської обл., поляк, освіта початкова. Проживав у
с. Павлівка Білокуракинського р-ну, колгоспник кпу "Ленінське поле". Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТУРОВСЬКИЙ Фелікс Станіславович,
1914 р. народження, Баранівський р-н Київської
обл., поляк, освіта початкова. Проживав у с. Олексіївка Білокуракинського р-ну, не працював. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989
році.
ТУРОК Іван Овсійович, 1893 р. народження,
с. Нежурине Сватівського р-ну, українець, освіта
початкова. Проживав у Нежуриному, селянин-од-

ноосібник. Арештований 5 березня 1931 року за
звинуваченням в антирадянській агітації. 30 квітня
1931 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у
1994 році.
ТУРОК Олексій Григорович, 1891 р. народження, с. Нежурине Сватівського р-ну, українець,
освіта початкова. Проживав у Нежуриному, селянин-одноосібник. Арештований 5 березня 1931 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 28
серпня 1931 року справу припинено. Реабілітований у 1994 році.
ТУРСЬКИЙ Фердінанд (Фелікс) Феліксович, 1895 р. народження, с. Олександрівка, Київська обл., поляк, освіта початкова. Проживав у м.
Стаханові, заступник головного бухгалтера тресту
"Доннархарч". Арештований 28 листопада 1933 року за звинуваченням у шпигунстві на користь Польщі. 14 березня 1934 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.
ТУРЧАНИН Олександр Петрович, 1907 р.
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Стаханові, лісогон шахти № 4-5 ім. Любченка. Донецьким обласним судом 3 квітня 1937 року засуджений
до 6 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1995 році.
ТУРЧАНИНОВ Кузьма Андрійович, 1894 р.
народження, смт Вовчоярівка Попаснянського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Вовчоярівці, чорнороб Секменівського крейдяного кар'єру
Лисичанського з-ду "Донсода". "Трійкою" УНКВС
по Донецькій обл. 19 квітня 1938 року засуджений
до розстрілу. Реабілітований у 1958 році.
ТУРЧАНИНОВ Микола Оврамович, 1885
р. народження, смт Вовчоярівка Попаснянського рну, українець, освіта початкова. Проживав у Вовчоярівці, кочегар Лисичанського з-ду "Склобуд".
"Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 19 квітня
1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1958 році.
ТУРЧАННИКОВ Іван Петрович, 1897 р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Стаханові, рахівник шахти ім. Сталіна. "Трійкою"
УНКВС по Донецькій обл. 27 листопада 1937 року
засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1959 році.
ТУРЧАНОВА Валентина Данилівна, 1911
р. народження, м. Харків, українка, освіта середня.
Проживала в м. Свердловську, завідуюча дитячими
яслами. Арештована 17 березня 1943 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 30 квітня 1943
року виправдана Військовим трибуналом військ
НКВС Луганської обл. Реабілітована у 1943 році.
ТУРЧЕНКО Андрій Лук'янович, 1901 р. народження, с. Петровеньки Слов'яносербського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у смт Фрунзе Слов’яносербського р-ну, конторник. Лінійним
судом Північно-Донецької залізниці 27 вересня
1936 року засуджений до 2 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТУРЧЕНКО Іван Федорович, 1920 р. народження, с. Штелівка Немирівського р-ну Вінницької обл., українець, освіта вища. На час арешту
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член ВКП(б). Проживав у с. Сичанське Марківського р-ну, ветеринарний лікар. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 2 квітня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1957 році.
ТУХЕЛЬ Андрій Костянтинович, 1914 р.
народження, с. Красний Колос Ровеньківської
міськради, німець, освіта н/середня. Проживав у м.
Ровеньки, рахівник к-пу ім. XVI партз'їзду. Особливою нарадою при НКВС СРСР 27 березня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1962
році.
ТУХЕЛЬ Іраїда Никифорівна, 1917 р. народження, м. Антрацит, росіянка, освіта н/середня.
Проживала в Антрациті, домогосподарка. Арештована 19 листопада 1937 року як член сім'ї репресованого за звинуваченням у зраді Батьківщини. Реабілітована у 1995 році.
ТУХЕЛЬ Костянтин Костянтинович, 1911
р. народження, с. Красний Колос Ровеньківської
міськради, німець, освіта початкова. Проживав у м.
Антрациті, слюсар шахти № 13. Особливою нарадою при НКВС СРСР 31 жовтня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1963 році.
ТУХЕЛЬ Теодор Густавович, 1898 р. народження, Маріупольський р-н Донецької обл., німець, освіта початкова. Проживав у м. Антрациті,
завідуючий нафтоскладом шахти № 13. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 14 листопада 1937 року
засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТУХЛЕВСЬКА Катерина Костянтинівна,
1897 р. народження, х. Божковка, Матвєєво-Курганський р-н Ростовської обл., Російська Федерація,
українка, освіта початкова. Проживала у смт Ізварине Краснодонської міськради, домогосподарка.
Арештована 14 січня 1942 року за звинуваченням в
антирадянській агітації. Рішення у справі немає. Реабілітована у 1994 році.
ТУХОЛЬКЕ Іонатан Самійлович, 1899 р.
народження, Пулинський р-н Київської обл., німець, освіта початкова. Проживав у с. Курячівка
Марківського р-ну, колгоспник к-пу "Більшовик
України". "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 22
вересня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТУХОЛЬКЕ Яків Людвігович, 1900 р. народження, с. Солодирі Пулинського р-ну Київської
обл., німець, освіта початкова. Проживав: Марківський р-н, колгоспник к-пу "Більшовик". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року
засуджений до розстрілу. Вирок виконано 25 січня
1938 року. Реабілітований у 1960 році.
ТУЧА Василь Трохимович, 1915 р. народження, с. Велика Данилівка Тростянецького р-ну
Харківської обл., українець. Проживав у м. Луганську, чорнороб на продбазі. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 25 березня 1944 року засуджений
до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТУШЕР Яків Миколайович, 1885 р. народження, Марксштадтський р-н АРСР Німців Поволжя, німець, освіта початкова. Проживав у смт Ленінське Свердловської міськради, робітник шахти
№ 9 ім. Леніна. "Трійкою" УНКВС по Донецькій

обл. 14 листопада 1937 року засуджений до 10 р.
позбавлення волі. Реабілітований у 1965 році.
ТУШКАНОВ Олексій Володимирович,
1896 р. народження, с. Купіно Богуславського р-ну
Воронезької обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта початкова. Проживав у смт Мілове, технік-будівельник Ростовського будівельно-монтажного
тресту. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13
листопада 1943 року засуджений до 7 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1963 році.
ТУЯХОВ Георгій Семенович, 1905 р. народження, с. Стара Карань, Донецька обл., грек, освіта середня. Проживав у смт Сватове, агроном сватівського зернорадгоспу. Арештований 11 червня
1933 року за звинуваченням у контрреволюційній
діяльності. Звільнений під підписку про невиїзд. Рішення у справі немає. Реабілітований у 1994 році.
ТХОРЖЕВСЬКИЙ Фелікс Костянтинович,
він же КОВАЛЬОВ Кузьма Андрійович, 1899 р.
народження, с. Фастівець Фастівського р-ну Київської обл., поляк, освіта початкова. Проживав у м.
Красний Луч, експедитор "Кооптрансу". Судовою
"трійкою" при Колегії ДПУ УРСР 8 січня 1934 року
засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТЬЯНТОВ Сергій Лаврентійович, 1885 р.
народження, х. Бахмуткін, Усть-Медведицький р-н
Волгоградської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Луганську,
командир взводу збройної охорони споживкооперації "Ударник". Арештований 10 березня 1933 року
за звинуваченням в антирадянській агітації. 4 червня 1933 року справу припинено за відсутністю
складу злочину, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1933 році.
ТЮКАЛО Петро Гнатович, 1898 р. народження, с. Новомикільське Кремінського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Новомикільському, слюсар цеху № 9 Рубіжанського хімкомбінату. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 29
квітня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1960 році.
ТЮКАЛО Петро Іванович, 1903 р. народження, смт Красноріченське Кремінського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Красноріченському, помічник бухгалтера радгоспу "Кабаннє". "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 7 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1960 році.
ТЮКАЛОВ Петро Іванович, 1910 р. народження, смт Красноріченське Кремінського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, кріпильник шахти ім. Крупської. Особливою "трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 12 жовтня 1938 року засуджений до 5 р. позбавлення волі.
20 березня 1939 року постановою УНКВС по Донецькій обл. справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у
1994 році.
ТЮЛЕНЄВ Іван Михайлович, 1889 р. народження, с. Приходьково Хомутовського р-ну Курської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта
початкова. Проживав у м. Луганську, обрубник ливарного цеху з-ду ім. Межлаука. Особливою "трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 9 грудня 1937 року

458

Назвемо всіх поіменно
засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТЮНІН Олександр Георгійович, 1901 р. народження, м. Луганськ, українець, освіта початкова.
Проживав у Луганську, не працював. 2 червня 1920
року Колегією Донецької ГубЧК засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1991 році.
ТЮНІН Петро Павлович, 1900 р. народження, м. Спас-Клепіки Рязанської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта вища. Проживав у м. Свердловську, інспектор шкіл міськвно. Луганським
обласним судом 4 березня 1949 року засуджений до
25 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
ТЮПА Григорій Яремович, 1889 р. народження, с. Трембачеве Новопсковського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Трембачевому,
колгоспник к-пу ім. Тельмана. Військовим трибуналом військ НКВС Донецької обл. 4 серпня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ТЮРІН Павло Сергійович, 1905 р. народження, м. Казань, Татарстан, Російська Федерація,
росіянин, освіта початкова. Проживав у смт Троїцьке, товарний касир зал.ст. Лантратівка. Арештований 17 червня 1942 року за звинуваченням в антирадянській агітації. У зв'язку з воєнним станом був
етапований углиб країни, де пізніше не виявлений.
16 червня 1964 року справу припинено за недоцільністю пошуку звинувачуваного. Реабілітований у
1994 році.
ТЮРІН Семен Федорович, 1894 р. народження, с. Монастирщина Богучарського р-ну Воронезької обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у с. Карла Лібкнехта Лутугинського р-ну, без певних занять. Військовим трибуналом 346 стрілецької дивізії 4 березня 1943 року
засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
ТЮРІНА Марія Василівна, 1906 (1908) р.
народження, с. Новоселівка Слов'яносербського рну, українка, освіта початкова. Проживала в смт
Троїцьке, домогосподарка. Репресована двічі. Арештована 17 червня 1942 року за звинуваченням в
антирадянській агітації. У зв'язку з воєнним станом
етапована углиб країни, де пізніше не виявлена. 16
червня 1964 року справу припинено за недоцільністю пошуку звинувачуваної. Військовим трибуналом військ НКВС по Луганській обл. 30 січня 1946
року засуджена до 10 р. позбавлення волі. Реабілітована відповідно у 1994 і 1993 роках.
ТЮРМОРЄЗОВ Дмитро Йосипович, 1896 р.
народження, х. Кутейников, Селивановський р-н
Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта початкова. Проживав у м. Краснодоні, інструктор санстанції. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 26 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТЮТЮННИК (ТЮТЮННИКОВ) Андрій
Прокопович, 1878 р. народження, с. Адріанопіль
Перевальського р-ну, українець, освіта початкова.
Проживав у м. Алчевську, кучер кінного двору з-ду
ім. Косіора. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 1
жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1990 році.
ТЮТЮННИК Кирило Маркович, 1910 р.
народження, с. Містки Сватівського р-ну, украї-

нець, освіта початкова. Проживав у Містках, зоотехнік і завідуючий фермою к-пу ім. Ворошилова.
Арештований 26 вересня 1944 року за звинуваченням у пособництві німецьким окупантам. 20 грудня
1944 року Військовим трибуналом військ НКВС
Луганської обл. виправданий за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабілітований у
1944 році.
ТЮТЮННИК Петро Маркович, 1923 р. народження, с. Климівка Білокуракинського р-ну,
українець, освіта середня. Військовослужбовець,
рядовий 186 окремої розвідувальної роти 16 стрілецької дивізії. Військовим трибуналом 6 армії 14 жовтня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1994 році.
ТЮТЮННИКОВ Іван Павлович, 1912 р.
народження, с. Сабівка Слов'яносербського р-ну,
українець, освіта середня. Проживав у Сабівці, художник Луганської міської бібліотеки. Лінійним судом Північно-Донецької залізниці 25 вересня 1937
року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ТЮТЮННИКОВ Марко Олексійович, 1907
р. народження, с. Новоіванівка Попаснянського рну, українець, освіта початкова. Проживав у Новоіванівці, не працював. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 2 жовтня 1943 року засуджений до 7 р.
позбавлення волі. Реабілітований у 1994 році.
ТЮТЮННИКОВ Михайло Семенович,
1926 р. народження, м. Стаханов, росіянин, освіта
н/середня. Військовослужбовець, курсант навчальної танкової бригади. Військовим трибуналом Челябінського гарнізону, Російська Федерація, 16 листопада 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення
волі. Реабілітований у 1993 році.
ТЮТЮННИКОВ Петро Йосипович, 1912 р.
народження, с. Плотина Станично-Луганського рну, росіянин, освіта початкова. Проживав у смт Петрівка Станично-Луганського р-ну, завідуючий райземвідділом. Особливою нарадою при НКВС СРСР
24 березня 1945 року засуджений до 5 р.позбавлення волі. Реабілітований у 1991 році.
ТЮТЮННИКОВ Сергій Йосипович, 1893
р. народження, с. Плотина Станично-Луганського
р-ну, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, кочегар редакції газети "Ворошиловградская правда". "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл.
29 квітня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1960 році.
ТЮТЮННИКОВА Марія Василівна, 1895
р. народження, с. Безгинове Новоайдарського р-ну,
українка. Проживала в м. Луганську, санітарка міжрайонної лікарні. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 12 травня 1941 року засуджена до 5 р. позбавлення волі. Реабілітована у 1989 році.
ТЮТЮННИКОВА Марія Кузьмівна, 1914
р. народження, с. Безгинове Новоайдарського р-ну,
українка, освіта середня. Проживала в м. Стаханові,
не працювала. Військовим трибуналом військ
НКВС Луганської обл. 8 серпня 1944 року засуджена до 10 р. позбавлення волі. Реабілітована у 1963
році.
ТЮТЮННИКОВА Парасковія Стефанівна, 1923 р. народження, с. Містки Сватівського рну, українка, освіта початкова. Проживала в с. Світле Старобільського р-ну, доярка радгоспу ім. Воро-
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шилова. Арештована 23 лютого 1946 року за звинуваченням у співробітництві з гестапо і зрадництві
радянських громадян у період німецької окупації.
14 травня 1946 року справу припинено за відсутністю складу злочину, з-під варти звільнена. Реабілітована у 1994 році.
ТЮТЮНЩИКОВ Василь Андрійович,
1881 р. народження, ст-ця Усть-Хоперська Серафимовицького р-ну Волгоградської обл., Російська
Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у
м. Луганську, охоронник артілі "Металоширспожив". Арештований 27 жовтня 1941 року за звинуваченням в антирадянських висловлюваннях. У липні 1942 року був направлений углиб країни, пізніше виявлений в м. Луганську хворим. Реабілітований у 1995 році.
ТЮТЮНЩИКОВ Іван Іванович, 1910 р.
народження, х. Калиновка, Серафимовицький р-н
Волгоградської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Луганську,
токар промартілі "Лісмашпилпраця". Луганським
обласним судом 3 березня 1941 року засуджений до
8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1968 році.
ТЮФАНОВ Матвій Дмитрович, 1897 р. народження, с. Щолоково Корочанського р-ну Курської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта вища. Проживав у м. Луганську, завідуючий облпромсанстанцією. Військовим трибуналом військ НКВС
Луганської обл. 19 травня 1944 року засуджений до
10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1991 році.
ТЯГАЙ Іван Іванович, 1896 р. народження,
с. Кузнецове, Одеська обл., українець, освіта початкова. Проживав у м. Первомайську, десятник шахти
"Сокологорівка". "Трійкою" УНКВС по Луганській
обл. 17 вересня 1938 року засуджений до розстрілу.
Вирок виконано 27 вересня 1938 року. Реабілітований у 1989 році.
ТЯГНІЙ Савелій Іванович, 1878 (1872) р.
народження, с. Григорівка Артемівського р-ну Донецької обл., українець, освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робітник шахти ім. Мельникова. Судовою "трійкою" при Колегії ДПУ УРСР
від 11 січня 1933 року висланий за межі України.
Реабілітований у 1989 році.
ТЯЖЕНКО Андрій Андрійович, 1901 р. народження, м. Міусинськ Краснолуцької міськради,
українець, освіта початкова. Проживав у Міусинську, муляр шахти № 160. Військовим трибуналом
військ МДБ Луганської обл. 4 вересня 1951 року засуджений до 25 р. позбавлення волі. 27 листопада
1954 року Військовою колегією Верховного суду
СРСР міру покарання знижено до 5 р. Реабілітований у 1992 році.
ТЯПКІН Василь Спиридонович, 1872 р. народження, с. Садки Старобільського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Садках, селянин-одноосібник. Арештований 23 лютого 1930 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 2
квітня 1930 року справу припинено, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1930 році.
ТЯПКІН Дмитро Григорович, 1889 р. народження, с. Руська Халань Чернянського р-ну Курської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Стаханові, кріпильник шахти ім. Сталіна. "Трійкою" УНКВС по Донецькій

обл. 29 листопада 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ТЯПКІН Панас Михайлович, 1905 р. народження, Смоленська обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Лисичанську, секретар парткому з-ду "Пролетар". Особливою
нарадою при НКВС СРСР 28 жовтня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований
у 1960 році.
ТЯПКІН Семен Спиридонович, 1870 р. народження, с. Садки Старобільського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у Садках, селянин-одноосібник. Судовою "трійкою" при Колегії
ДПУ УРСР 2 квітня 1930 року засуджений до 5 р.
позбавлення волі умовно. Реабілітований у 1989 році.
ТЯПТЯ Яків Костянтинович, 1899 р. народження, с. Оборотнівка Сватівського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у м. Попасна, балконник сигнального поста зал.ст. Попасна. "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 20 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989
році.
ТЯТИХ Іван Сергійович, 1890 р. народження, Будьонновський р-н Воронезької обл., Російська
Федерація, українець, неписьменний. Проживав у
м. Лисичанську, конюх тресту "Лисичанськвугілля". "Трійкою" УНКВС по Донецькій обл. 27 жовтня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 році.

У
УВАРОВ Iван Григорович, 1914 р. народження, с. Миколаївка Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта н/середня. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Стахановi, майстер школи
ФЗН шахти № 22 "Голубiвка". Арештований 19 жовтня 1941 року за звинуваченням у перебуванні у
ворожому полоні. 20 жовтня 1941 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
УВАРОВ Iван Павлович, 1896 р. народження, с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав в Айдар-Миколаївцi, бухгалтер к-пу iм. К.Маркса. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 7 липня
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1963 роцi.
УВАРОВ Iван Трохимович, 1902 р. народження, х. Пристєновський, Нижньочирський р-н
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi,
бригадир шахти № 8-9. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 13 жовтня 1938 року.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
УВАРОВ Петро Iванович, 1906 р. народження, с. Волнухине Лутугинського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у казармi 15-ї дистанцiї
служби колiї Північно-Донецької залізниці, бригадир колiйникiв. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 1 березня 1939 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1960 роцi.
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УВАРОВ Якiв Антонович, 1886 р. народження, сл. Новобогородицька Богучарського повiту Воронезької губернiї, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, завiдуючий будвiддiлом хлiбозаводу. Постановою Особливої наради
при Колегії ДПУ УРСР вiд 9 грудня 1932 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
УВАРОВСЬКИЙ Олександр Афанасiйович,
1901 р. народження, с. Алексєєвка Алексiнського рну Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б).
Проживав у м. Ровеньки, експедитор пункту "Заготзерно". Вiйськовим трибуналом Харкiвського
вiйськового округу 20 лютого 1938 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991
роцi.
УГЛАНОВ Олексiй Семенович, 1907 р. народження, смт Лотикове Слов'яносербського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Лотиковому, конюх шахти iм. Лотикова. Донецьким обласним судом 29 липня 1938 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
УГЛОВ Тимофiй Миронович, 1889 р. народження, с. Углово Валуйського р-ну Курської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин.Проживав у м. Стахановi, крiпильник шахти № 4-2-бiс "Iрмине".
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
УДОВЕНКО Гнат Йосипович, 1892 р. народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, українець, освiта вища. Проживав в Успенцi, вантажник
шахти "Червоний Жовтень". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1971 роцi.
УДОВЕНКО Григорiй Демидович, 1895 р.
народження, с. Устинiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Устинiвцi,
кочегар шахти "Тошкiвка". Вiйськовим трибуналом
3 армiї 10 травня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
УДОВЕНКО Григорiй Петрович, 1902 р. народження, с. Устинiвка Попаснянського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав в Устинiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 6 липня 1942 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни. 12
квiтня 1948 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
УДОВЕНКО Григорiй Трохимович, 1909 р.
народження, м. Попасна, українець, освiта початкова. Проживав у м. Золоте Первомайської мiськради,
перукар артiлi iм. 20-рiччя Жовтневої революцiї.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 жовтня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
УДОВЕНКО Григорiй Трохимович, 1912 р.
народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, українець, освiта середня. На час арешту член ВКП(б).
Проживав у с. Новобiла Новопсковського р-ну, завiдуючий школою. 3 травня 1942 року Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
УДОВЕНКО Дмитро Тимофiйович, 1871 р.
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну,

українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi,
сторож тарного складу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
УДОВЕНКО Єфросинiя Антонiвна, 1880 р.
народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, українка, неписьменна. Проживала в Лиманi, селянка-одноосiбниця. 2 лютого 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1080 засуджена до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
УДОВЕНКО Iван Мусiйович, 1890 (1891) р.
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Проживав у Лисичанську, тесляр "Склопластбуду". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 24 квiтня 1945 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
УДОВЕНКО Кирило Тимофiйович, 1874 р.
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 21 березня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УДОВЕНКО Матвiй Iларiонович, 1896 р.
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Перебував в ув'язненнi у виправно-трудовiй
колонiї НКВС. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 11 жовтня 1939 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УДОВЕНКО Михайло Семенович, 1881 р.
народження, м. Первомайськ. Проживав у Первомайську, не працював. Арештований 8 жовтня 1943
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким
окупантам. 22 листопада 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
УДОВЕНКО Михайло Тимофiйович, 1871
р. народження, смт Успенка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi,
робiтник радгоспу iм. XVI партз'їзду. Репресований
двiчi. Постановою Особливої наради при Колегії
ДПУ УРСР від 21 березня 1930 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
1989 i 1994 роках.
УДОВЕНКО-СИМЕЙКОВА Пелагiя Стефанiвна, 1906 р. народження, с-ще Буткiвка Старобiльського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала у Буткiвцi, селянка-одноосiбниця. 2 лютого
1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1080 засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
УДОВЕНКО Петро Михайлович, 1904 р. народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi, вантажник шахти iм. Будьонного. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 16 липня 1940 року засуджений до
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.
УДОВЕНКО Петро Петрович, 1924 р. народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 550 полку. Вiйськовим трибуналом 126 стрiлецької дивiзiї 2 березня 1944 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
УДОВЕНКО Прокiп Тимофiйович, 1880 р.
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну,
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українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 21 березня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УДОВЕНКО Федiр Хомич, 1899 р. народження, м. Стаханов, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Старобiльську, не працював.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Українського
округу 3 квiтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
УДОВИК Венiамiн Антонович, 1924 р. народження, м. Попасна, українець, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 196 армiйського запасного стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 5 армiї 16 вересня 1943 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
УДОВИК Єгор Якович, 1878 р. народження,
с. Розкiшне Лутугинського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у м. Луганську, кучер стадiону
iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1967 роцi.
УДОВИК Iван Якович, 1893 р. народження,
с. Розкiшне Лутугинського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар монтажного цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 26
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1967 роцi.
УДОВИКО Степан Михайлович, 1890 р. народження, с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, рахiвник "Держсортфонду". "Трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УДОВИЧЕНКО Андрiй Юхимович, 1896 р.
народження, с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 207 батальйону iнженерних загороджень
42 окремої iнженерної бригади. Вiйськовим трибуналом 22 стрiлецького корпусу 5 серпня 1943 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.
УДОВИЧЕНКО Василь Федотович, 1870 р.
народження, с. Шипилiвка Попаснянського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у Шипилiвцi,
колгоспник к-пу iм. 8 Березня. 3 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.
УДОВИЧЕНКО Iван Миронович, 1891 р.
народження, смт Новодар'ївка Ровенькiвської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
м. Ровеньки, коваль шахти № 3 iм. Дзержинського.
Арештований 6 березня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 31 березня 1942 року
виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1125. Реабiлiтований у 1942 роцi.
УДОВИЧЕНКО Пилип Андрiйович, 1913 р.
народження, с. Панькiвка Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Панькiвцi,
робiтник Красноярського лiсництва. Донецьким обласним судом 3 листопада 1935 року засуджений до

3 р. позбавлення волi. 23 грудня 1935 року Верховним судом УРСР справу повернено на дослідування. 15 березня 1936 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
УДОВИЧЕНКО Полiкарп Михайлович,
1878 р. народження, с. Крякiвка Слов'яносербського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
Крякiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 квiтня
1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1991 роцi.
УДОВИЧЕНКО Тихiн Михайлович, 1887 р.
народження, Гадяцький р-н Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi,
садiвник вiддiлу капiтального будiвництва мiськвиконкому. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25
жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УДОВИЧЕНКО Хома Михайлович, 1884
(1885) р. народження, с. Крякiвка Слов'яносербського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
Крякiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований двічі.
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ
УРСР від 10 квiтня 1930 року висланий на 3 р. за
межi України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькій
обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабiлiтований відповідно у 1991 і
1989 роках.
УДОВIН Антон Андрiйович, 1901 р. народження, с. Писарiвка Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, вибiйник шахти iм. Крупської. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 22 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
УДОД Iван Павлович, 1872 р. народження,
Таганрозький р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, робiтник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 3 листопада 1932 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
УДОД Мина Павлович, 1884 р. народження,
с. Кальчик Володарського р-ну Донецької обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Георгiївка Лутугинського р-ну, тваринник радгоспу iм.
Челюскiнцiв. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УДОД Мирон Абрамович, 1897 р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, українець,
освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у Калиновому, слюсар паровозного депо Попасна. Арештований 13 сiчня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 2 лютого 1938 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
УДОД Петро Iванович, 1908 р. народження,
с. Миколаївка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта н/середня. Проживав у м. Лугнську, фотограф-приватник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
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УДОДЕНКО Митрофан Семенович, 1890 р.
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Лисичанську, крiпильник
шахти iм. Войкова. Арештований 5 серпня 1931 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 11 грудня 1931 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
УДОДЕНКО Наум Лазарович, 1894 р. народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Дмитрiвці, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 березня 1930 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
УДОДЕНКО Петро Омелянович, 1908 р. народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну, українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, ветфельдшер. Вiйськовим трибуналом 61 армiї 20 лютого
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
УЖЕГОВ Володимир Юхимович, 1921 р.
народження, с. Сретенка Нижньоiнгаського р-ну
Красноярського краю, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, вантажник тресту "Первомайськвугiлля". Арештований 18 сiчня 1946 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з агентурою нiмецької розвiдки. 15 травня
1946 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
УЗАРКЕВИЧ (УЗОРКЕВИЧ) Йосип Андрiйович, 1898 р. народження, м. Варшава, Польща,
поляк, освiта початкова. Проживав у смт Вовчоярівка Попаснянського р-ну, пiчник радгоспу "Спорний". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УЗУНОВ Iван Михайлович, 1889 р. народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, рiльник пiдсобного господарства шахти iм. Iллiча. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 3 жовтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
УЗУНОВ Пантелiй Миколайович, 1899 р.
народження, с. Старий Комар Великоянисольського
р-ну Донецької обл., грек, освiта початкова. На час
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Рубiжне, заступник начальника райземвiддiлу. Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 15 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УКАЛЬСЬКИЙ Йосип Антонович, 1892 р.
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, майстер з-ду "Червоний
скляр". Особливою нарадою при НКВС СРСР 26
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
УКОЛОВ Iван Степанович, 1909 р. народження, с. Долге Нiкiтовського р-ну Воронезької
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, прибирач породи
шахти iм. Войкова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УКОЛОВ Костянтин Iванович, 1901 р. народження, смт Пантюхине Лозiвського р-ну Харкiв-

ської обл., українець, освiта н/середня. Проживав у
м. Красний Луч, комiрник мiськвiйськкомату.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 10 квiтня 1944 року засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
УКОЛОВ Петро Гнатович, 1905 р. народження, х. Ряшин, Нiкiтовський р-н Воронезької
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської
мiськради, робiтник з-ду "Сталь". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 25 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УКРАЇНСЬКА Ольга Іларiонiвна, 1923 р.
народження, м. Ровеньки, українка, освiта н/середня. Проживала в Ровеньках, без певного мiсця роботи. Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 жовтня 1943 року засуджена до 6 м-цiв позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1993 роцi.
УКРАЇНСЬКИЙ Стефан Михайлович, 1891
р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта
початкова. Проживав у смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу "Новий шлях".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 жовтня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1961 роцi.
УКРАЇНЦЕВ Василь Iллiч, 1896 р. народження, м. Руза Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Перевальську, електромонтер шахти № 3.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
УКРАЇНЦЕВ Василь Стефанович, 1874 р.
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Покровському,
селянин-одноосiбник. Старобiльським окружним
судом 16 вересня 1934 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
УЛАНОВ Костянтин Миколайович, 1908 р.
народження, с-ще шахти № 3, Антрацитiвський р-н,
росіянин, освiта вища. Проживав у м. Привiлля Лисичанської мiськради, головний iнженер шахти iм.
1 Травня. Колегiєю ОДПУ 22 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi Реабiлiтований
у 1989 роцi.
УЛАНОВ Микола Миколайович, 1910 р.
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Проживав у Лисичанську, завiдуючий шахтою "Стандарт". Вiйськовим трибуналом 37 армiї 8
лютого 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
УЛАНОВ Порфирiй Iванович, 1877 р. народження, с. Колядiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у с. Новоборове
Старобiльського р-ну, служитель релiгiйного культу. Арештований 19 лютого 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 березня 1930
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1930 роцi.
УЛАНОВСЬКИЙ Мар'ян Iванович, 1898 р.
народження, с. Iванкiвцi Козятинського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Лозовiвка Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу
"Нове життя". Особливою нарадою при НКВС
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СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
УЛЕЗЬКОВ Микола Семенович, 1915 р. народження, м. Ровеньки, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, мiлiцiонер особливого
взводу Управлiння робiтничо-селянської мiлiцiї
НКВС по Луганськiй обл. Вiйськовим трибуналом
гарнiзону Луганської обл. 15 лютого 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 16 березня
1942 року. Реабiлiтований у 1998 роцi.
УЛЕЩЕНКО Iван Тимофiйович, 1867 р. народження, м. Суми, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Лисичанську, служитель релiгiйного
культу. Постановою Особливої наради при Колегiї
ДПУ УРСР вiд 17 липня 1931 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УЛИТIН Володимир Сергiйович, 1890 р. народження, Верхньодонськой р-н Ростовської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. Проживав у м. Антрацитi, ремонтний робiтник шахти
№ 3-4. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
УЛИТIН Петро Федорович, 1892 р. народження, с. Логовське Нижньочирського р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, тесляр будбюро шахти iм. Чубаря. 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.
УЛИТIНА Варвара Федорiвна, 1908 р. народження, ст-ця Суворовська Нижньочирського р-ну
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка,
освiта початкова. Проживала в м. Стахановi, електрозварниця шахти iм. Iллiча. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 8 вересня 1945 року засуджена до
5 р. позбавлення волі. Реабiлiтована у 1991 роцi.
УЛЬКО Григорiй Якович, 1904 р. народження, с. Климiвка Карлiвського р-ну Полтавської обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник шахти iм. Крупської. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.
УЛЬКО (УЛЬК) Iван Якович, 1901 р. народження, Полтавська обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Первомайськ Сватiвського р-ну,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 сiчня 1931 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
УЛЬМЕР Iван Iванович, 1879 р. народження, Молочанський р-н Запорiзької обл., нiмець, освiта середня. Проживав у м. Лисичанську, агент по
заготiвлi фуражу "Пiвнiчдондресу". Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 лютого 1934
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
УЛЬРIХ Адам Адамович, 1882 р. народження, к. Iванiвка Марiупольського р-ну Донецької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у кол.с.
Талове-Тузлове Благiвської сiльради Ровенькiвської
мiськради, колгоспник к-пу "Роте Фане". Комiсiєю

НКВС i Прокуратури СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
УЛЬРIХ Адам Iванович, 1909 р. народження, с-ще Новоукраїнка Ровенькiвської мiськради,
нiмець. Проживав у Новоукраїнці, рахiвник к-пу
"Вперед Червоний Прапор". Особливою нарадою
при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УЛЬРIХ Валентин Адамович, 1878 р. народження, к. Маринiвка Люксембурзького р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у смт Грушове Краснолуцької мiськради,
машинiст вентилятора шахти № 152. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
УЛЬРIХ Євген Iванович, 1892 р. народження, с. Новомиколаївське Василькiвського р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта середня.
Проживав у смт Нижнє Первомайської мiськради,
робiтник шахти № 3-13. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УЛЬРIХ Петро Валентинович, 1911 р. народження, м. Красний Луч, нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Ровеньки, шофер к-пу "Червоний
прапор". Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 13 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
УЛЬЧЕНКО Андрiй Андрiйович, 1893 р. народження, смт Маркiвка, українець, освiта початкова. Проживав у Маркiвцi, перукар райпромкомбiнату. Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 березня 1944 року засуджений до 7 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1991 роцi.
УЛЬЧЕНКО Єфросинiя Прокопiвна, 1898
р. народження, с. Гераськiвка Маркiвського р-ну,
українка, неписьменна. Проживала в Гераськiвцi,
колгоспниця к-пу iм. Калiнiна. Вiйськовим трибуналом 35 району авiацiйного базування 18 грудня
1941 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 31
липня 1945 року Вiйськовою колегiєю Верховного
суду СРСР вирок скасовано, справу припинено за
недостатністю доказів, з ув'язнення звiльнена. Реабiлiтована у 1945 роцi.
УЛЬЯНОВ Микола Павлович, 1909 р. народження, с. Перша Андреєвка Воскресенського р-ну
Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, виконроб 48 польового управлiння НКВС. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 30
жовтня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
УЛЬЯНОВ Михайло Дмитрович, 1897 р. народження, 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 волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
УЛЬЯНОВ Яким Миронович, 1887 р. народження, с. Велика Каменка Каменського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у с. Великий Суходiл Краснодонського р-ну, бухгалтер райспоживспiлки.
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"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 вересня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
УЛЬЯНОВА Дора Iванiвна, 1920 р. народження, х. Пiчугiн, Чернишевський р-н Ростовської
обл., Рсiйська Федерацiя, росiянка, освiта н/середня. Проживала в м. Красний Луч, завiдуюча їдальнею № 2. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 20 липня 1944 року засуджена до 20 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1993 роцi.
УЛЬЯНОВА Милиця Василiвна, 1913 р. народження, м. Серафимович Волгоградської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова.
Проживала в м. Антрацитi, не працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 6
лютого 1948 року засуджена до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
УЛЯНЕНКО Iван Іванович (Костянтинович), 1867 р. народження, с. Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
у м. Костянтинівка Донецької обл., селянин-одноосiбник. 29 серпня 1920 року Колегiєю Донецької
ГубЧК засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
УЛЯНИЦЬКА Ольга Степанiвна, 1907 р.
народження, м. Дубно Рівненської обл., українка,
освiта початкова. Проживала в смт Мiлове, завiдуюча магазином № 10 Мiловського сiльпо. 26 серпня
1941 року відібрано пiдписку про невиїзд – звинувачувалася у розповсюдженнi панiчних чуток. 6 вересня 1941 року виправдана Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. Реабiлiтована у
1941 роцi.
УЛЯНОВ Михайло Матвiйович, 1870 р. народження, с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у кол.с. Березове
Стрiльцiвської сiльради Мiловського р-ну, кустар-одинак. 22 червня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
УЛЯНОВСЬКИЙ Франц Андрiйович, 1897
р. народження, Польща, поляк, освiта початкова.
Проживав у с. Новоспасiвка Бiловодського р-ну,
робiтник конезаводу № 87. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УЛЯНОВСЬКИЙ Якiв Станiславович, 1883
р. народження, Польща, поляк, освiта середня. Проживав у смт Сiмейкине Краснодонського р-ну, токар будпоїзду № 2. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 4 червня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УЛЯНЧЕНКО Трохим Антонович, 1909 р.
народження, с. Червонопопiвка Кремiнського р-ну,
українець. Проживав у м. Лисичанську, наваловiдбiйник шахти iм. Крупської. "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УМАНСЬКИЙ Григорiй Семенович, 1894
р. народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. Проживав у Луганську, бухгалтер з-ду iм. Пархоменка. Арештований 15 квiтня 1943 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 14 травня 1943 року справу припинено за

недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994
роцi.
УМАНЦЕВ Вiктор Андрiанович, 1899 р. народження, с. Хрущова Микитiвка Валкiвського рну Харкiвської обл., українець, освiта вища. Проживав у м. Краснодонi, головний iнженер тресту
"Краснодонвугiлля". Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу і того ж дня страчений. Реабiлiтований у
1957 роцi.
УНИЧЕНКО Данило Аксентiйович, 1911 р.
народження, м. Ровеньки, українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, завiдуючий ларком
вiддiлу робiтничого постачання тресту "Боковоантрацит". Арештований 26 грудня 1933 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї. 3 лютого 1934 року справу припинено
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
УНИЧЕНКО Павло Iванович, 1920 р. народження, с. Платонiвка Ровеньківської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 29 березня 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
УНРАУ Абрам Петрович, 1910 р. народження, кол.с. Нью-Йорк Горлiвського р-ну Донецької
обл., нiмець, освiта середня. Проживав у с-щi Давидiвка Краснолуцької мiськради, черговий майстер
хiмзаводу № 1. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УНРАУ Iван Iванович, 1912 р. народження,
кол.с. Нью-Йорк Горлівського р-ну Донецької обл.,
нiмець, освiта н/вища. Проживав у кол.с. Мирське
Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради,
шкiльний учитель. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
УПЕНИК Iван Iванович, 1886 р. народження, Латвiя, латиш, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, сталевар мартенiвського цеху 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 1960 роцi.
УРАЗОВСЬКИЙ Василь Iванович, 1898 р.
народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, слюсар механiчних майстерень хiмкомбiнату.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
УРАЗОВСЬКИЙ Iван Андрiйович, 1895
(1896) р. народження, с. Боровеньки Кремiнського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Боровеньках, вибiйник шахти iм. Рухимовича. Репресований двiчi. Арештований 8 серпня 1931 року за
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 9 листопада 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Особливою
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 26 березня 1933
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1931 i 1989 роках.
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УРАЗОВСЬКИЙ Iван Iсайович, 1892 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, кучер шахти iм. Войкова. "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 11 вересня 1938 року.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
УРАЗОВСЬКИЙ Iван Петрович, 1870 р. народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, столяр-кустар. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 2 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УРАЗОВСЬКИЙ Кузьма Гнатович, 1877 р.
народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, робiтник управлiння капiтального будiвництва
з-ду iм. Єжова. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УРАЗОВСЬКИЙ Мусiй Гнатович, 1896 р.
народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, слюсар хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
УРАЗОВСЬКИЙ Никифор Андрiйович,
1904 р. народження, смт Бiрюкове Свердловської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
смт Калінінський Свердловської міськради, робiтник радгоспу iм. Калiнiна. Вiйськовим трибуналом
15 окремої залiзничної бригади 21 квiтня 1943 року
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
УРАЗОВСЬКИЙ Павло Федорович, 1920 р.
народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Кудряшiвцi, тракторист к-пу "Червоний прапор".
Вiйськовим трибуналом 28 району авiацiйного базування 26 лютого 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 6 травня 1942 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.
УРАЗОВСЬКИЙ Федiр Петрович, 1873 р.
народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем
народження, колгоспник к-пу "Червоний прапор".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УРБАН Микола Станiславович, 1897 р. народження, с. Війтiвцi Волочиського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Кам'янка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу iм.
Блюхера. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УРБАН Юхим Гаврилович, 1906 р. народження, с. Заломи Полоцького р-ну Вітебської обл.,
Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м.
Попасна, електромонтер вагоноремонтного з-ду ст.
Попасна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 11 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.

УРБАНОВИЧ Вiтольд Болеславович, 1892
р. народження, Польща, поляк, освiта середня. Проживав у м. Рубiжне, iнспектор мiськвiддiлу народної освiти. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УРБАНОВИЧ Фелiкс Станiславович, 1888
р. народження, Польща, поляк, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, робiтник брикетної фабрики. Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 сiчня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1964 роцi.
УРОВЕЦЬ Степан Степанович, 1895 р. народження, Угорщина, угорець, освiта початкова.
Проживав у м. Лисичанську, крiпильник шахти
"Чорноморка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 7 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1958 роцi.
УРСАНОВИЧ Микола Володимирович,
1904 р. народження, Вiнницька обл., поляк, освiта
початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської
мiськради, вагар зал.ст. Стаханов. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 5 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.
УРСОВ Ананiй Никифорович, 1892 р. народження, с. Мостовське Мостовського р-ну Краснодарського краю, Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта вища. Проживав у м. Лисичанську, iнженер
з-ду "Донсода". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 17 жовтня 1939 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
УРСОЛ Iлля Федотович, 1924 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта н/середня.
Проживав у м. Кiровську, колгоспник к-пу iм. Артема. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 9 липня 1942 року засуджений до
10 р.позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
УРСОЛ Петро Павлович, 1900 р. народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Нижньому, вантажник шахти № 3-13. Вiйськовим трибуналом 261
стрiлецької дивiзiї 11 лютого 1942 року засуджений
до розстрiлу. Вирок виконано 26 лютого 1942 року.
Реабiлiтований у 1991 роцi.
УРСОЛОВА Феодосiя Захарiвна, 1914 р. народження, смт Нижнє Первомайської мiськради,
українка, освiта початкова. Проживала в м. Стахановi, робiтниця шахти iм. Паризької комуни. 25 листопада 1941 року Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1990 роцi.
УРСУЛОВ Андрiй Iллiч, 1891 р. народження, Одеська обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, агент з постачання "Головцукру". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УСАТЕНКО Петро Фарестович, 1905 р. народження, с. Крюково Куйбишевського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, кочегар
шахти "Ростжитлопостачу". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 4 вересня 1941 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
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УСАТИЙ Микола Платонович, 1925 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Харкiвської обл. 18 червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
УСАТОВ Олександр Сергiйович, 1873 р. народження, м. Щастя Жовтневої райради м. Луганська, українець, освiта початкова. Проживав у Луганську, помiчник завiдуючого свинопунктом кооперативу "Єрмак". Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР по Донецькiй обл. 27 сiчня 1931 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УСАЧОВ Василь Борисович, 1891 р. народження, с. Нижня Гарасимiвка Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Нижнiй
Гарасимiвцi, сторож пункту "Сiльгосппостачу".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1959 роцi.
УСАЧОВ Василь Сидорович, 1886 (1888) р.
народження, с. Нижня Гарасимiвка Краснодонського р-ну, росіянин, освiта початкова. Проживав у
Нижнiй Гарасимiвцi, колгоспник к-пу ім. Петровського. Репресований двічі. Особливою нарадою при
Колегiї ДПУ УРСР 22 липня 1933 року засуджений
до 3 р. позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькій обл. 8 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.
УСАЧОВ Георгiй Степанович, 1893 р. народження, с. Iвановка Льговського р-ну Курської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у смт Бiловодськ, техкерiвник райпромкомбiнату. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 31 липня 1941 року засуджений до розстрiлу із замiною на 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
УСАЧОВ Григорiй Кiндратович, 1890 р. народження, с. Нiколаєвка Дросковського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську Перевальського р-ну, прохiдник шахти № 10 iм. Артема.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
УСАЧОВ Григорiй Трохимович, 1905 р. народження, ст-ця Новоанненська, Волгоградська
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, тесляр овочевої
бази "Доннархарчу". Луганським обласним судом
21 грудня 1940 року засуджений до розстрiлу. 22
лютого 1941 року Верховним судом УРСР розстрiл
замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
УСАЧОВ Костянтин Iванович, 1907 р. народження, ст-ця Чертковська Чертковського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта н/середня. Проживав у м. Ровеньки, бухгалтер контори "Центроспiлки". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
УСАЧОВ Михайло Матвiйович, 1913 р. народження, с. Таволжанка Грязинського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у смт Бугаївка Перевальського р-ну, слюсар шахти № 5. Луганським обласним

судом 8 грудня 1947 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
УСАЧОВ Трофим Петрович, 1889 р. народження, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi,
завiдуючий базою кондвиробiв хлiбозаводу.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
УСАЧОВ Федiр Савич, 1890 р. народження,
с. Бiленьке Краснодонського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав у Бiленькому, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ОДПУ 12
липня 1929 року позбавлений права проживання в
рядi районiв України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УСАЧОВ Хома Iллiч, 1885 р. народження,
Глубокинський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Краснодонi, кочегар шахти № 2-бiс. Луганським
обласним судом 26 липня 1941 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
УСАЧОВ Юхим Iванович, 1888 р. народження, с. Бiленьке Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Бiленькому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ОДПУ вiд 12 липня 1929 року висланий
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УСАЧОВ Якiв Миколайович, 1872 р. народження, с. Бiленьке Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Бiленькому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ОДПУ від 12 липня 1929 року позбавлений права проживання в рядi районiв України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
УСАЧОВ Якiв Федорович, 1900 р. народження, с. Бiленьке Краснодонського р-ну, росiянин. Проживав у Бiленькому, гiрничий майстер шахти iм. Калiнiна. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 13 листопада 1943 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УСАЧОВА Клеопатра Трохимiвна, 1912 р.
народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської
мiськради, росiянка, освiта початкова. Проживала в
м. Красний Луч, домогосподарка. Луганським обласним судом 21 грудня 1940 року засуджена до 4 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
УСЕНКО Василь Iванович, 1898 р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта початкова. Проживав у Слов'яносербську, колгоспник
к-пу "Об'єднана праця". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
УСЕНКО Гаврило Iванович, 1902 р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у
Слов'яносербську, не працював. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 26 березня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
УСЕНКО Григорiй Єгорович, (1869) 1870 р.
народження, с. Верхньобогданiвка Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Верхньобогданiвцi, селянин-одноосiбник.
Репресований двiчi. Арештований 24 лютого 1930
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13
травня 1930 року справу припинено, з-пiд варти
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звiльнений. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 17 лютого 1933 року висланий
за межi України умовно. Реабiлiтований вiдповiдно
у 1930 i 1995 роках.
УСЕНКО Iван Овксентiйович, 1901 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова.
Проживав у Кремiннiй, завiдуючий розрахунковим
столом шахти "Кремiнна". Донецьким обласним судом 9 вересня 1938 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
УСЕНКО Микола Михайлович, 1912 р. народження, смт Щотове Антрацитiвської мiськради,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 150 полку. Вiйськовим трибуналом 50
стрiлецької дивiзiї 23 червня 1943 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995
роцi.
УСЕНКО Олександр Олексiйович, 1909 р.
народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта
початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав
у Слов'яносербську, колгоспник к-пу "Об'єднана
праця". Арештований 13 квiтня 1933 року за звинуваченням у шкiдництвi. 17 червня 1933 року справу
припинено за недоведенiстю звинуваченя, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
УСЕНКО Степан Іванович,* 1909 р. народження, с. Пришиб Слов’яносербського р-ну, українець, освіта вища. Проживав у м. Києві, Перший секретар ЦК ЛКСМ України, депутат Верховної Ради
СРСР і УРСР. Військовою колегією Верховного суду СРСР 7 березня 1939 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1955 році.
УСИКОВ Олександр Петрович, 1895 р. народження, с. Iвановка Острогозького р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Ровеньки, заступник головного бухгалтера промартiлi "Чоботар". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
УСИКОВА Наталiя Семенiвна, 1897 р. народження, сл. Єфремово-Степановка, Ростовська
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта вища.
Проживала в смт Станично-Луганське, шкiльна
вчителька. Арештована 17 квiтня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 9
травня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
УСИКОВА Олександра Миколаївна, 1906
р. народження, с. Кризьке Маркiвського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала за місцем народження, кравчиня-надомниця. Луганським обласним судом 10 квiтня 1939 року засуджена до 7 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
УСКОВ Василь Григорович, 1921 р. народження, кол.с. Новодеркул Данилiвської сiльради
Бiловодського р-ну, росiянин, освiта початкова. На
час арешту член ВКП(б). Вiйськовослужбовець, рядовий. Луганським обласним судом 10 травня 1941
року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
УСОВ Василь Артемович, 1916 р. народження, с. Первомайськ Сватiвського р-ну, українець,
освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, сержант саперного батальйону. Вiйськовим трибуналом 106
стрiлецької дивiзiї 21 червня 1943 року засуджений

до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993
роцi.
УСОВ Григорiй Степанович, 1910 р. народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
возiй-приватник. 14 липня 1937 року порушено
кримiнальну справу за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi не ухвалювалося. Реабiлiтований у 1994 роцi.
УСОВ Леонтiй Онисимович, 1888 р. народження, с. Первомайськ Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Первомайську,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 25 квiтня 1930 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1993
роцi.
УСОВ Микола Васильович, 1898 р. народження, с. Первомайськ Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Первомайську,
колгоспник к-пу "Iскра". Донецьким обласним судом 27 вересня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
УСОВ Михайло Iванович, 1902 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав у Сватовому, колгоспник к-пу "Комунар". Арештований 12 сiчня 1933 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 4 лютого 1933 року
звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1995 роцi.
УСОВ Севастян Опанасович, 1878 р. народження, с. Первомайськ Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Без певного мiсця проживання і роботи. Луганським обласним судом 15 липня 1942 року засуджений до 4 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
УСОВ Степан Кiндратович, 1873 (1872) р.
народження, с. Кумейки Черкаського р-ну Черкаської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.
Новокиївка Краснодонського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї
ДПУ УРСР вiд 26 березня 1930 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1992 роцi.
УСОВ Федот Тимофiйович, 1905 р. народження, с. Миколаївка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Миколаївцi, колгоспник к-пу "Бiльшовик". Арештований
12 вересня 1935 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 4 листопада 1935 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
УСОВ Якiв Омелянович, 1894 р. народження, с. Первомайськ Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Первомайську, комiрник к-пу iм. Шевченка. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УСОВА Марiя Юхимiвна, 1903 р. народження, с. Дмитрiвка Олександрiвського р-ну Одеської
обл., українка, освiта початкова. Проживала в м.
Брянка, робiтниця швейної майстернi. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 6 сiчня 1945 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1991 роцi.
УСПЕНСЬКИЙ Микола Дмитрович, 1898
р. народження, с. Тихi Гори, Татарська АРСР, Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Про-
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живав у м. Рубiжне, майстер хлорбензолового
хiмкомбiнату. Колегiєю ОДПУ 22 жовтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
УСПЕНСЬКИЙ Юхим Дмитрович, 1898 р.
народження, Iвановська обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта вища. Проживав у м. Петровське
Краснолуцької мiськради, начальник вiддiлу техконтролю з-ду № 59. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 5 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу і того ж дня страчений. Реабiлiтований у
1956 роцi.
УСС Євгенiя Iванiвна, 1896 р. народження,
с. Зибковичi, Барановицька обл., Бiлорусь, полька,
неписьменна. Проживала в м. Антрациті, коногон
шахти № 10-бiс. Луганським обласним судом 28
липня 1941 року засуджена до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
УСТАВИЦЬКА Марiя Михайлiвна, 1913 р.
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в Бiлолуцьку, колгоспниця к-пу "Червоний партизан". Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 11
листопада 1944 року як дружина репресованого за
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за
межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
УСТАВИЦЬКИЙ Володимир Iванович,
1913 р. народження, с. Павленкове Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Павленковому, колгоспник к-пу "Червоний прапор". Арештований 21 сiчня 1942 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 16 лютого 1942 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1999 роцi.
УСТАВИЦЬКИЙ Iван Петрович, 1893 р.
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Бiлолуцьку, колгоспник к-пу "Луганбуд" № 2. 27 серпня
1934 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд – звинувачувався у саботажі хлібоздачі. Реабiлiтований у
1995 роцi.
УСТАВИЦЬКИЙ Петро Васильович, 1918
р. народження, с. Рогове Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Лотикове Слов'яносербського р-ну, електрослюсар шахти iм. Лотикова. Арештований 1 серпня 1938 року
за звинуваченням у диверсiйнiй дiяльностi. 19 серпня 1938 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення. Реабiлiтований у 1938 роцi.
УСТАВИЦЬКИЙ Роман Назарович, 1880 р.
народження, с. Павленкове Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Павленковому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої
наради при НКВС СРСР вiд 2 квiтня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
УСТАВИЦЬКИЙ Стефан Якович, 1874 р.
народження, с. Павленкове Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Павленковому, шляховий десятник к-пу iм. Косiора. Спецколегiєю Донецького обласного суду 26 сiчня 1938
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
УСТАВИЦЬКИЙ Якiв Васильович, 1910 р.
народження, с. Рогове Новопсковського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у смт Лотикове

Слов'яносербського р-ну, помiчник машинiста врубмашини шахти iм. Лотикова. "Трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 вересня 1938
року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
УСТИМЕНКО Григорiй Якимович, 1907 р.
народження, с. Єркiвцi Хорольського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
с-щi Спiрне Попаснянського р-ну (згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), робiтник радгоспу
"Спiрне". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
УСТИМЕНКО Захар Юхимович, 1885 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi,
складач поїздiв зал.ст. Штерiвка. Арештований 24
квiтня 1938 року за звинуваченням у приналежностi
до контрреволюцiйної органiзацiї. 17 грудня 1938
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1995 роцi.
УСТИМЕНКО Iван Васильович, 1898 р. народження, Курська обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта вища. Проживав у с. Давидо-Микiльське Краснодонського р-ну, шкiльний учитель.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
УСТИМЕНКО Костянтин Панасович, 1912
р. народження, с. Танюшівка Новопсковського рну, українець, освіта початкова. Проживав за місцем народження, бригадир к-пу ім. Петровського.
20 березня 1934 року відібрано підписку про невиїзд за контрреволюційний саботаж. 24 квітня 1934
року справу припинено за малозначністю. Реабілітований у 1994 році.
УСТИМЕНКО Олександр Васильович,
1911 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського
р-ну, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, командир вiддiлення 41 стрілецького полку
223 стрiлецької дивiзiї. Арештований 2 сiчня 1942
року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 13
сiчня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.
УСТИМЕНКО Омелян Трохимович, 1896
р. народження, с. Хоминцi Глинського р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав
у м. Алчевську, виконроб з-ду iм. Ворошилова. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 16
грудня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
УСТИМЕНКО Павло Iванович, 1900 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 148 полку. Вiйськовим трибуналом 50
стрiлецької дивiзiї 8 серпня 1943 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993
роцi.
УСТИМЕНКО Якiв Федорович, 1904 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, слюсар шахти № 17-бiс. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 20 лютого 1934
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року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно.
Реабiлiтований у 1961 роцi.
УСТИНОВ Олексiй Петрович, 1916 р. народження, м. Серафимович Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Перебував в ув'язненнi в тюрмi м. Луганська. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
УСТИНОВ Якiв 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.
УТКIН Антон Максимович, 1887 р. народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Тимоновому, сторож
к-пу "Соцiалiстичний штурм". Луганським обласним судом 13 жовтня 1947 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
УТКIН Артем Захарович, 1884 р. народження, с. Бахмутовка Серафимовицького р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, сторож зду iм. Жовтневої революцiї. 11 липня 1937 року порушено справу за звинуваченням в антирадянській
агітації. Рішення не приймалося. 26 березня 1968
року справу припинено. Реабілітований у 1994 році.
УТЛИК Володимир Якович, 1892 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, вантажник гаража тресту
"Лисхiмбуд". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 23 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
УТОНОВ Андрiй Васильович, 1875 р. народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник радгоспу "Гiрник" № 3. Постановою
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 28
сiчня 1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УТОНОВ Григорiй Андрiйович, 1909 р. народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав у Привiллi, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР 23 грудня 1930 року засуджений до 3
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
УХАНСЬКИЙ Гвiдон Францович, 1910 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 1960 роцi.
УХАНСЬКИЙ Едуард Францович, 1911 р.
народження, с. Соснова Болярка Пулинського р-ну
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
с. Лiсна Поляна Маркiвського р-ну, робiтник зернорадгоспу "Старобiльський". Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
УХАНСЬКИЙ Iван Iванович, 1916 р. народження, с. Соснова Болярка Пулинського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.

Лiсна Поляна Маркiвського р-ну, робiтник зернорадгоспу "Старобiльський". Особливою нарадою
при НКВС СРСР 29 грудня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964
роцi.
УХАНСЬКИЙ Iван Матвiйович, 1892 р. народження, с. Соснова Болярка Пулинського р-ну
Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у
кол.с. Мала Лозовенька Лiснополянської сiльради
Маркiвського р-ну, робiтник зернорадгоспу "Старобiльський". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
13 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
УХАНСЬКИЙ Франц Антонович, 1873 р.
народження, с. Соснова Болярка Пулинського р-ну
Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у с. Лiсна Поляна Маркiвського р-ну, робiтник
зерно
радгоспу "Старобiльський". Комісією НКВС і
Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
УХАНЬОВА Раїса Iванiвна, 1925 р. народження, м. Ровеньки, українка, освiта початкова.
Проживала в Ровеньках, без певного мiсця роботи.
Луганським обласним судом 29 липня 1946 року засуджена до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1990 роцi.
УХАРСЬКИЙ Iван Костянтинович, 1909 р.
народження, с. Сегединцi Ольшанського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Красний Луч, слюсар шахти № 7-8. Луганським
обласним судом 9 лютого 1939 року засуджений до
4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
УХОВА Олександра Семенiвна, 1901 р. народження, м. Новгород, Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в с. Сичiвка Маркiвського р-ну, домогосподарка. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 24 вересня 1944
року вислана за межi України. Реабiлiтована у 1991
роцi.
УЧИТЕЛЄВ Якiв Миронович, 1912 р. народження, м. Алчевськ, єврей, освiта середня. Проживав у м. Рубiжне, студент Рубіжанського хiмiко-технологiчного iнституту. Вiйськовим трибуналом
Харкiвського вiйськового округу 20 серпня 1939
року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.
УШАКОВ Андрiй Мусiйович, 1887 р. народження, м. Брянка, українець, освiта початкова.
Проживав у Брянцi, возій-приватник. Арештований
4 лютого 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 березня 1930 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1930 роцi.
УШАКОВ Григорiй Семенович, 1894 р. народження, м. Алмазна Стахановської мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав в Алмазнiй, не
працював. Арештований 29 листопада 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.
УШАКОВ Максим Iванович, 1904 р. народження, м. Луганськ, росiянин, освiта початкова.
Проживав у Луганську, нормувальник з-ду № 60. 15
сiчня 1936 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд –
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звинувачувався в антирадянськiй агiтацiї. Реабiлiтований у 1968 роцi.
УШАКОВ Микола Костянтинович, 1909 р.
народження, с. Передiльське Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, возій гужової артiлi "Переможець". Репресований двiчi. Арештований 26 лютого 1932 року
за звинуваченням в антирадянських діях. 2 вересня
1932 року звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. Донецьким обласним судом 1 сiчня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований в
обох справах у 1991 роцi.
УШАКОВ Олександр Степанович, 1902 р.
народження, с. Мала Осиповка, Саратовська обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня.
Проживав у с. Ганнiвка Антрацитiвського р-ну, рахiвник райбудтресту. Арештований 10 листопада
1930 року за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 2 сiчня 1931 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
Реабiлiтований у 1931 роцi.
УШАКОВ Олексiй Кирилович, 1907 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськово-службовець, рядовий 976 стрiлецького полку 261 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 10
грудня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
УШАКОВ Семен Андрiйович, 1884 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, шорник кiнного двору тресту "Донбасжитлобуд". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
УШАКОВ Федiр Фiлатович, 1897 р. народження, с. Яблочкiно Шабликінського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Краснодонi, змiнний технiк шахти № 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
УШАКОВА Надiя Сидорiвна, 1901 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Ростовi-на-Дону, Російська Федерація, домогосподарка. Арештована 28 червня 1933 року за звинуваченням у
шпигунствi. 21 лютого 1935 року справу припинено
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у
1935 роцi.
УШАКОВА Надiя Улянiвна, 1896 р. народження, с. Куйман, Рязанська обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, неписьменна. Проживала в м. Антрацитi, без певного мiсця роботи. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 18 серпня
1945 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1956 роцi.
УШАКОВА Олена Степанiвна, 1899 р. народження, х. Ковальов, Каменський р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта середня.
Проживала в с. Чугинка Станично-Луганського рну, шкiльна вчителька. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 11 вересня 1943 року засуджена до 8
р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
УШКАЛО Марiя Олексiївна, 1880 р. народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну,

українка, неписьменна. Проживала в Краснорiченському, не працювала. Луганським обласним судом
13 липня 1950 року засуджена до 25 р. позбавлення
волi. Судовою колегією Верховного суду УРСР 25
березня 1955 року міру покарання знижено до 5 р.
Реабiлiтована у 1991 роцi.

Ф
ФАБЕР Василь Олександрович, 1909 р. народження, с. Йосипiвка Днiпропетровського р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Попасна, техпрацівник тресту "Райтрансторгхарч". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 19 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 23 серпня 1937 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ФАБЕР Вiльгельм Йоганнович, 1914 р. народження, с. Прогрес Кремiнського р-ну, нiмець,
освiта початкова. Проживав у м. Росток, Німеччина, слюсар фiрми "Ольтенбург". Вiйськовим трибуналом Радянської вiйськової адмiнiстрацiї землi
Мекленбург 3 вересня 1948 року засуджений до 25
р. позбавлення волi. 25 липня 1955 року Вiйськовим трибуналом Пiвнiчного флоту, Росiйська Федерацiя, строк покарання знижено до 6 р. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ФАБЕР Вольдемар Iванович, 1902 р. народження, к. Романiвка Синельникiвського р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта середня.
Проживав у с. Прогрес Кремiнського р-ну, робiтник
Рубiжанського райдортрансу. Спецколегiєю Донецького обласного суду 30 сiчня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962
роцi.
ФАБЕР Емiль Васильович, 1908 р. народження, к. Марiєнфельд Синельникiвського р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Попасна, завiдуючий магазином на
зал.ст. Попасна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 21 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ФАБЕР Iван Васильович, 1913 р. народження, с. Йосипiвка Днiпропетровського р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, вантажник вугiльного складу
зал.ст. Попасна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 13 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ФАБЕР Iван Iванович, 1894 р. народження,
к. Романiвка Синельниківського р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
с. Прогрес Кремiнського р-ну, комiрник к-пу iм.
К.Маркса. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7
вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФАБЕР Iван Iванович, 1907 р. народження,
с. Йосипiвка Днiпропетровського р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
с. Олександропiлля Попаснянського р-ну, помiчник
бригадира тракторної бригади 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.
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ФАБЕР Iван Iванович, 1912 р. народження,
с. Прогрес Кремiнського р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, тракторист
к-пу iм. К.Маркса. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 21 квiтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ФАБЕР Iван Олександрович, 1903 р. народження, с. Йосипiвка Днiпропетровського р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у с. Олександропiлля Попаснянського рну, слюсар вагоноремонтного з-ду. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 19 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 23 серпня 1937
року. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ФАБЕР Iван Федорович, 1882 р. народження, с. Йосипiвка Днiпропетровського р-ну Днiпропетровської 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.
ФАБЕР Олександр Фрiдрiхович, 1907 р. народження, к. Олександрiвка, Днiпропетровська
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, шофер мотовоза кам'яного кар'єру. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 21 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ФАБЕР Петро Васильович, 1900 р. народження, к. Олександрiвка, Днiпропетровська обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна,
робiтник кам'яного кар'єру. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 16 жовтня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ФАБЕР Петро Iванович, 1904 р. народження, к. Романiвка Синельникiвського 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.
ФАБЕР Федiр Федорович, 1899 р. народження, с. Йосипiвка Дніпропетровського р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Комишуваха Попаснянського р-ну, колiйний робiтник зал.ст. Комишуваха. Лiнiйним судом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 22 жовтня 1937 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФАБЕР Фрiдрiх Олександрович, 1914 р. народження, с. Йосипiвка Днiпропетровського р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Попасна, слюсар-iнструментальник
вагоноремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 серпня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 23 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ФАБРИЦЬКИЙ Iван Адольфович, 1905 р.
народження, с. Комарiвка Славутського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Верхньогарасимiвка Краснодонського р-ну, колгоспник к-пу iм. Блюхера. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ФАБРИЦЬКИЙ Iван Вiкторович, 1888 р.
народження, м. Шепетiвка Кам'янець-Подiльської
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Ми-

хайлюки Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу
iм. Петровського. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФАБРIЦIУС Генрiх Вiльгельмович, 1870 р.
народження, с. Рогiзна Володарського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Кашкарне Троїцького р-ну, тесляр к-пу "Маяк".
Арештований 20 листопада 1937 року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй агiтацiї. Рiшення у
справi немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ФАДЕР Адольф Iванович, 1909 р. народження, к. Нова Пулинського р-ну Київської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Кашкарне
Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. 1-го Травня.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
ФАДЄЄВ Гурiй Микитович, 1919 р. народження, м. Каменськ Ростовської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м.
Краснодонi, не працював. Арештований 11 червня
1943 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини i
пособництвi нiмецьким окупантам. 1 вересня 1943
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ФАДЄЄВ Iван Федорович, 1926 р. народження, с. Брусово, Башкирська АРСР, Російська
Федерація, росiянин, неписьменний. Проживав у м.
Свердловську, помiчник врубмашинiста шахти №
1-2. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону
26 сiчня 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ФАДЄЄВ Феодосiй Петрович, 1912 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 179 окремого
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 за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.
ФАДЄЄВ Якiв Михайлович, 1885 р. народження, Ардатовський р-н Горьковської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Олександропiль Бiлокуракинського р-ну,
пастух к-пу iм. VII з'їзду Рад. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 26 сiчня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ФАЙОК Василь Олексiйович, 1880 р. народження, Польща, росiянин, неписьменний. Проживав у м. Брянка, моторист сортувалки шахти № 12.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
ФАЙФЕР Iван Францович, 1894 р. народження, Чехословаччина, чех, освiта середня. Проживав у смт Енгельсове Краснодонської мiськради,
механiк шахти iм. Енгельса. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ФАЙФЕР Карл Карлович, 1887 р. народження, Угорщина, угорець, освiта початкова. Про-
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живав у м. Алмазна Стахановської мiськради, не
працював. Арештований 12 червня 1942 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 24 червня
1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1942 роцi.
ФАЛIН Iван Созонович, 1916 р. народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар держшвейфабрики. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 14 листопада 1941 року засуджений до розстрiлу. 28 листопада 1941 року Вiйськовим трибуналом Пiвденного
фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
ФАЛЬКЕНБЕРГ Артур Фердiнандович,
1911 р. народження, с. Солодирi Пулинського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у смт Троїцьк, робітник цегельного з-ду. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований відповідно у
1935 і 1989 роках.
ФАЛЬКЕНБЕРГ Емiль Фердiнандович,
1900 р. народження, с. Солодирi Пулинського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. Молотова. Донецьким обласним судом 10 березня 1936 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ФАЛЬКЕНШТЕРН Альберт Лук'янович,
1909 р. народження, кол.х. Зоря Білогорівської сільради Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi зал.ст. Ниркове, Попаснянський р-н, коваль алебастрового з-ду. Комiсiєю НКВС
i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ФАЛЬКО Олександр Олексiйович, 1902 р.
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Сватове, колгоспник к-пу "Комсомолець". Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 14 липня
1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФАЛЬКО Олексiй Сильвестрович, 1880 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.
ФАЛЬКО Сильвестр Панасович, 1883 р. народження, с. Пристiн Iзюмського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Лисичанську, тесляр райзмiшторгу. Особливою
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ФАЛЬКОВСЬКИЙ Леон Петрович, 1886 р.
народження, Польща, поляк, освiта вища. Проживав у м. Луганську, iнженер з-ду iм. Артема. Арештований 24 вересня 1937 року. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ФАЛЬКОВСЬКИЙ Станiслав Павлович,
1897 р. народження, с. Пальче Дубенського повiту
Волинської губернiї, поляк, освiта вища. Проживав
у м. Лисичанську, дiльничний виконроб мiської монтажно-будiвельної контори. Арештований 9 люто-

го 1931 року за звинуваченням у шпигунськiй i
шкiдницькiй дiяльностi. 11 квiтня 1931 року справу
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований
у 1931 роцi.
ФАЛЬТУС Йосип Йосипович, 1890 р. народження, Чехословаччина, чех, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, майстер текстильної фабрики. Постановою Особливої наради при НКВС
СРСР від 29 жовтня 1939 року визнаний соцiально
небезпечним елементом i висланий за межi України. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ФАНДЄЄВ-ЩЕТНИКОВ Георгiй Никифорович, 1897 р. народження, ст-ця Єланська Вешенського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Ленiнське Свердловської мiськради, пiчник будбюро шахти № 9. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 26-27 квiтня 1933 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ФАНДЄЄВ Олександр Васильович, 1918 р.
народження, м. Золоте Первомайської мiськради,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Золотому,
помiчник начальника дiльницi шахти "Золоте".
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 29
сiчня 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. 12 лютого 1946 року Вiйськовим трибуналом
Харкiвського вiйськового округу справу повернено
на дослiдування. 14 квiтня 1947 року вирок скасовано, справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ФАНДЄЄВ(БОРИСОВ) Пилип Никифорович, 1905 р. народження, х. Матвєєвський, Вешенський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, неписьменний. Проживав у м. Луганську,
робiтник вiддiлу капiтального будiвництва 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.
ФАНДЄЄВ Федiр Олександрович, 1897 р.
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, каменяр кам'яного кар'єру. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 31 липня 1938 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФАРАФОНОВ Арсентiй Григорович, 1890
р. народження, Курська обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, візник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 25 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФАРАФОНОВ Василь Михайлович, 1914 р.
народження, Дмитровський р-н Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької мiськради,
крiпильник шахти № 6. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ФАРИСЕЙ (ФАРИСЄЄВ) Дем'ян Iванович,
1914 р. народження, с. Сухини Корсунського р-ну
Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, десятник житлово-комунально-
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го вiддiлу шахти № 1-1-бiс. Арештований 26 лютого 1942 року за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 3 травня 1942 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФАРКАШАН (ФАРКIШАН) Iван Iванович,
1897 р. народження, с. Колiбаш Вулканештського
р-ну Молдавської РСР, молдаванин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, вантажник шахти №
18. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону
24 грудня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ФАРТУШНА Лiдiя Павлiвна, 1924 р. народження, смт Маркiвка, українка, освiта н/середня.
Проживала у Маркiвцi, колгоспниця к-пу iм. Будьонного. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Українського округу 10 серпня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1966
роцi.
ФАССЕРО Євген Севастянович, 1920 р. народження, м. Красний Луч, iталiєць, освiта н/середня. Проживав у Красному Лучi, викладач школи
ФЗН. Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 серпня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФАСТ Андрiй Андрiйович, 1898 р. народження, Молочанський р-н Днiпропетровської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Любиме
Свердловської мiськради, голова сiльпо. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 17 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФАСТ Генрiх Петрович, 1904 р. народження, х. Можаєвка, Таганрозький р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова.
Проживав у кол.с. Мирське Благiвської сiльради
Ровенькiвської мiськради, колгоспник к-пу "Червона хвиля". Репресований двiчi. Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 26 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 18 листопада 1942
року Особливою нарадою при НКВС СРСР засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1959 i 1967 роках.
ФАСТ Карл Петрович, 1892 р. народження,
с. Уткине Свердловської мiськради, нiмець, освiта
початкова. Проживав у кол.с. Мирське Благiвської
сiльради Ровенькiвської мiськради, кучер сiльської
кооперацiї. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 26 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ФАСТ Мартин Карлович, 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.
ФАСТЕНКО Никифор Іойлович, 1882 р. народження, с. Добрянка Городнянського р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськради,
виконроб Штербуду. Луганським повітовим судом
15-16 жовтня 1927 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ФАСТОВ (ХВОСТОВ) Василь Якович,
1861 р. народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у Рай-

городцi, колгоспник к-пу iм. Сталiна. Арештований
21 березня 1933 року за звинуваченням у змовi з
метою вбивства сiльських активістів. Рішення у
справі немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФАСТОВ Семен Антонович, 1898 р. народження, с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт
Петрiвка Станично-Луганського р-ну, конюх райвиконкому. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 26 травня 1945 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ФАСТОВ (ХВОСТОВ) Тихiн Васильович,
1893 р. народження, кол.с. Лашинiвка Червоножовтневої сiльради Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi.
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 27
сiчня 1931 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Луганським обласним судом 23 липня 1941
року засуджений до розстрiлу. 26 вересня 1941 року Верховним судом СРСР вирок скасовано, справу
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1989 i 1941 роках.
ФАТЕРIНА Мотрона Iллiвна, 1892 р. народження, с-ще Ханженкове Макіївської міськради
Донецької обл., росіянка, неписьменна. Проживала
у м. Брянка, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 25-30 листопада
1944 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ФАТЄЄВ Артем Iсайович, 1891 р. народження, Краснодарський край, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Городище
Перевальського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР
вiд 24 квiтня 1931 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФАТЄЄВ Василь Iванович, 1904 р. народження, м. Рубiжне, українець, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 83 полку. Вiйськовим трибуналом 248 стрiлецької дивiзiї 23 травня
1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
ФАТЄЄВ Григорiй Петрович, 1906 р. народження, х. Дубовой, Литвиновський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у
м. Красний Луч, помiчник машинiста кам'яного кар'єру зал.ст. Петровеньки. Донецьким обласним судом 28 квiтня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ФАТЄЄВ Петро Андрiйович, 1913 р. народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Новокраснянцi,
не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
27 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФАТЄЄВ Порфирiй Карпович, 1889 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Зоринську
Перевальського р-ну, начальник дiльницi № 3 шахти "Никанор". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 27 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у
1961 роцi.
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ФАТЄЄВ Порфирiй Кононович, 1878 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав за місцем
народження, селянин-одноосібник. Постановою Городищенської сільради від 22 березня 1930 року
розкулачений з висилкою за межі України. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ФАТЄЄВ Трохим Савелiйович, 1900 р. народження, х.Литвиновка, Тацинський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Петровське Краснолуцької
мiськради, робiтник відділу робітничого постачання з-ду № 59. Арештований 25 квiтня 1935 року за
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 20 червня 1935 року справу припинено за малозначнiстю. Реабiлiтований у 1935 роцi.
ФАТКIН Iван Овсiйович, 1885 р. народження, с. Озерки Трубетчинського р-ну Воронезької
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, крiпильник шахти
№ 1-5-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 8
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ФАТНЄВ Олексiй Власович, 1918 р. народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова.
На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Лисичанську, комендант
житлово-комунального вiддiлу тресту "Лисхiмпромбуд". Луганським обласним судом 23 листопада
1948 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
ФАУЗЕЛЬ Едуард Теодорович, 1892 р. народження, с. Ольгине Бердянського повiту Таврiйської губернiї, нiмець, освiта початкова. Проживав
у кол.с. Цимлянка Бобрикiвської сiльради Антрацитiвського р-ну, тесляр к-пу iм. Паризької комуни.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1965 роцi.
ФАУЗЕЛЬ Федiр Федорович, 1908 р. народження, м. Бердянськ Днiпропетровської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Красний
Колос Ровеньківської міськради, тракторист к-пу
iм. Комiнтерну. Особливою "трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 9 жовтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ФАУЗЕЛЬ Федора Якiвна, 1915 р. народження, с. Красний Колос Ровеньківської міськради, нiмкеня, освiта початкова. Проживала в Красному Колосі, колгоспниця к-пу iм. Комiнтерну. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1971 роцi.
ФАУСТОВ Григорiй Федорович, 1874 р. народження, с. Рог Долгоруковського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, сторож хлiбозаводу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 8 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФАУСТОВА Марiя Трохимiвна, 1915 р. народження, м. Кiровськ, українка, освiта початкова.
Проживала в м. Золоте Первомайської мiськради,
робiтниця їдальнi школи ФЗН. Вiйськовим трибуналом Воронезького гарнiзону, Росiйська Федерац-

iя, 21 березня 1942 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ФЕВРАЛЬОВ Андрiй Юхимович, 1897 р.
народження, ст-ця Терновська Цимлянського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, робiтник шахти № 23. Арештований 10 грудня 1932 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 лютого 1933 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФЕДАЄВ (ФАДЄЄВ) Тимофiй Миколайович, 1879 р. народження, смт Бiловодськ, українець, неписьменний. Проживав у смт Мiлове, коваль-приватник. Арештований 10 листопада 1930 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 20 квітня 1931 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.
ФЕДАК Леонтiй Iванович, 1869 (1871) р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник зал.ст.
Тошкiвка. Репресований двiчi. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 25 грудня
1930 року висланий на 3 р. за межi України.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований відповідно у 1989 і 1995 роках.
ФЕДАК Михайло Микитович, 1914 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта вища.
Проживав у м. Краматорську Донецької обл., начальник техвiддiлу з-ду iм. Калiнiна. Вiйськовим трибуналом Калузького гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 29 липня 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ФЕДАК Петро Йосипович, 1895 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Проживав у Лисичанську, майстер з-ду "Донсода". Арештований 27 березня 1933 року за звинуваченням у шкiдництвi. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ФЕДЕНКО Петро Дмитрович, 1887 р. народження, с. Дар'ївка Свердловської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Дар'ївці, служитель релiгiйного культу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЕДЕНКО Якiв Костянтинович, 1913 р. народження, с. Платонiвка Ровенькiвської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Платонiвцi, колгоспник. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 3 сiчня 1942 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991
роцi.
ФЕДИЧЕВ Василь Максимович, 1899 р. народження, с. Нижня Гарасимiвка Краснодонського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
Нижнiй Гарасимiвцi, бригадир к-пу iм. Кiрова.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1960 роцi.
ФЕДИЧЕВ Володимир Степанович (Ілліч),
1897 р. народження, кол.х. Пшеничний, Старобiльський р-н, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, електрозварник з-ду iм. Жовтневої
революцiї. Репресований двiчi. Арештований 26 липня 1931 року за звинуваченням у протидiї револю-
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цiйному руху. 29 жовтня 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1989 роках.
ФЕДИЧЕВ Герасим Степанович, 1896 р. народження, с. Валуйське Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Валуйському, колiйний обхiдник. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 16 жовтня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЕДИЧЕВ Данило Iванович, 1890 р. народження, с-ще Хрящiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Хрящiвцi, комiрник к-пу iм. Чубаря. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ФЕДИЧЕВ Максим Григорович, 1900 р. народження, с-ще Хрящiвка Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, вальцювальник з-ду iм. Жовтневої революцiї.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ФЕДИЧЕВ Микола Артемович, 1866 р. народження, с. Валуйське Станично-Луганського рну, росiянин, неписьменний. 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.
ФЕДИЧЕВ Михайло Семенович, 1897 р. народження, с. Нижня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Брянка, крiпильник рудника "Голубiвський". Арештований 22 квiтня 1935 року за звинуваченням у
контрреволюцiйнiй дiяльностi. 7 липня 1935 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФЕДИЧЕВ Михайло Степанович, 1899 р.
народження, с. Валуйське Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi
Вiльхове Станично-Луганського р-ну, ремонтний
робiтник зал.ст. Вiльхова. Особливою "трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 31 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ФЕДИЧЕВ Назар Миколайович, 1897 р. народження, смт Станично-Луганське, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар гаража тресту "Луганськбуд". Арештований 8 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.
ФЕДИЧЕВ Петро Васильович, 1877 р. народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Чугинцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР від 1 липня 1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ФЕДИЧЕВ Пилип Максимович, 1885 р. народження, с. Нижня Гарасимівка Краснодонського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с.

Благовiщенка Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 5 лютого 1930 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЕДИЧЕВ Якiв Симонович, 1895 р. народження, с. Малинове Станично-Луганського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у смт Станично-Луганське, начальник райвiддiлу мiлiцiї. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 27 сiчня
1931 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЕДIН Павло Онисимович, 1882 р. народження, Полтавська губернiя, 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.
ФЕДОРАЄВА Вiра Iванiвна, 1905 р. народження, м. Первомайськ, українка, освiта початкова. Проживала в м. Гiрське Первомайської мiськради, домогосподарка. Арештована 29 сiчня 1938 року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у
зрадi Батькiвщини. 19 грудня 1938 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1938 роцi.
ФЕДОРЕНКО Галактiон Григорович, 1885
р. народження, с. Нижня Ольхова Криворізького рну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
городник радгоспу iм. 8 Березня. Арештований 8
березня 1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 липня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ФЕДОРЕНКО Григорій Михайлович, 1880
(1881) р. народження, х. Лотищівка Дмитрієвської
сільради Антрацитівського р-ну, українець, освіта
початкова. Проживав за місцем народження, селянин-одноосібник. Особливою нарадою при Колегії
ДПУ УРСР 28 квітня 1930 року висланий за межі
України. Реабілітований у 1993 році.
ФЕДОРЕНКО Григорiй Федотович, 1901 р.
народження, с. Волнухине Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Волнухиному,
завiдуючий
поштовим
вiддiленням.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1957 роцi.
ФЕДОРЕНКО Денис Михайлович, 1904 р.
народження, с. Филипенково Бутурліновського рну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, вибiйник шахти № 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ФЕДОРЕНКО Денис Якович, 1863 р. народження, с. Шелестiвка Мiловського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у смт Мiлове, селянинодноосiбник. Спецколегiєю Донецького обласного
суду 29 сiчня 1937 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ФЕДОРЕНКО Iван Дмитрович, 1880 р. народження, смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, українець, неписьменний. Проживав у смт Во-
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лодарськ Свердловської мiськради, без певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1966
роцi.
ФЕДОРЕНКО Клавдiя Пилипiвна, 1921 р.
народження, с. Красна Талiвка Станично-Луганського р-ну, українка, освiта середня. Проживала в
Краснiй Талiвцi, облiковець к-пу iм. Ленiна.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 8 травня 1943 року засуджена до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ФЕДОРЕНКО Костянтин Васильович, 1903
р. народження, с. Осинове Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Осиновому, вiдбував примусовi роботи. Арештований 27
сiчня 1934 року за звинуваченням у приналежностi
до контрреволюцiйної органiзацiї. 21 березня 1934
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1934 роцi.
ФЕДОРЕНКО Михайло Власович, 1876 р.
народження, с. Велика Грем'яча Комишнянського
р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у с. Євсуг Бiловодського р-ну, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 20 сiчня 1944 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ФЕДОРЕНКО Назар Єгорович (Андрійович), 1883 р. народження, смт Маркiвка, українець,
освiта початкова. Проживав у Маркiвцi, селянин-одноосiбник. Колегiєю ОДПУ СРСР 16 травня 1932
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЕДОРЕНКО Олександр Миколайович,
1905 р. народження, с. Золотарiвка Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 2 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 1 стрiлецької дивiзiї 26
жовтня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ФЕДОРЕНКО Павло Мартинович, 1907 р.
народження, смт Георгiївка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 152 полку. Вiйськовим трибуналом 50
стрiлецької дивiзiї 20 травня 1943 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ФЕДОРЕНКО Петро Iванович, 1891 р. народження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Новоборовицi Свердловської мiськради, секретар сiльради.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 15 сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
ФЕДОРЕНКО Семен Тихонович, 1899 р. народження, с. Дем'янiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, кочегар з-ду "Пролетар". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 22 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1958 роцi.
ФЕДОРЕНКО Стефан (Степан) Максимович, 1885 р. народження, с. Дем'янiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, сторож їдальнi № 2 "Доннархарчу". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13

листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЕДОРЕНКО Федот Григорович, 1888 р.
народження, смт Хрустальне Краснолуцької
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Хрустальному, кочегар шахти № 6. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Страчений 14 вересня
1938 року. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ФЕДОРЕНКО Якiв Антонович, 1918 р. народження, с. Бармашове Баштанського р-ну Миколаївської обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м. Рубiжне, тесляр хiмкомбiнату. Луганським
обласним судом 27 лютого 1950 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ФЕДОРЕНКОВА Єлизавета Іванiвна, 1864
р. народження, с. Микiльське Мiловського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в смт Мiлове, домогосподарка. 22 жовтня 1936 року вiдiбрано
пiдписку про невиїзд - звинувачувалася в контрреволюцiйнiй агiтацiї. 3 грудня 1936 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, пiдписку
про невиїзд анульовано. Реабiлiтована у 1936 роцi.
ФЕДОРIАДI Федiр Адамович, 1913 р. народження, м. Луганськ, грек, освiта середня. Проживав у Луганську, бухгалтер мiжрайонної лiкарнi.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 лютого
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1976 роцi.
ФЕДОРКОВ Семен Микитович, 1898 р. народження, с. Свiтле Старобiльського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську,
котельник з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 9 жовтня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ФЕДОРОВ Валентин Михайлович, 1905 р.
народження, с. Першотравневе Першотравневого рну Донецької обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Антрацитi, начальник техвiддiлу тресту
"Боковоантрацит". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 1 квiтня 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ФЕДОРОВ Василь Васильович, 1909 р. народження, м. Волгоград, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську,
електрик з-ду iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ФЕДОРОВ Василь Михайлович, 1886 р. народження, с. Пiски, Воронезька обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Алчевську, вальцювальник прокатного цеху з-ду iм.
Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 лютого 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ФЕДОРОВ Василь Юхимович, 1921 р. народження, с. Новокраснянка Кремiнського р-ну, росiянин, освiта середня. Вiйськовослужбовець, шофер
542 стрiлецького полку. Арештований 19 лютого
1943 року за пiдозрою у зрадi Батькiвщини. 19 липня 1943 року справу припинено за недостатнiстю
матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований
у 1994 роцi.

477

Назвемо всіх поіменно
ФЕДОРОВ Георгiй Михайлович, 1893 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Проживав у Лисичанську, слюсар-iнструментальник автогаража з-ду "Донсода". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ФЕДОРОВ Дмитро Корнилович, 1903 р. народження, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Антрацитi, завiдуючий
телефонною мережею Антрацитівського рудоуправлiння. Судовою "трiйкою" при Колегії ДПУ УРСР
20 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ФЕДОРОВ Iван Пилипович, 1891 р. народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Путилине Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу iм. 9
Сiчня. Луганським обласним судом 27 сiчня 1947
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ФЕДОРОВ Микита Iванович, вiн же Микита Дмитрович, вiн же СОЛОВЙОВ Микита Iванович, 1880 р. народження, Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, експедитор Артемiвського райхарчоторгу. Луганським обласним судом 24-27 лютого 1941 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ФЕДОРОВ Микола Никифорович, 1899 р.
народження, с. Малий Суходiл Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, черговий по зал.ст. Краснодон. Арештований 1 квiтня 1943 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 2 серпня 1943
року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ФЕДОРОВ Михайло Герасимович, 1899 р.
народження, с. Малий Суходiл Краснодонського рну, росiянин.Проживав у смт Сiмейкине Краснодонського р-ну, робітник зал.ст. Сiмейкине.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ФЕДОРОВ Михайло Пилипович, 1884 р.
народження, м. Ромни Полтавської обл., українець,
освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, слюсар
хiмiко-технологiчного
iнституту.
"Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ФЕДОРОВ Михайло Якович, 1873 р. народження, ст-ця Грушевка Шахтинського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, селянин-одноосiбник. Арештований 2 листопада 1930 року
за пiдозрою у намiрi створити контрреволюцiйну
органiзацiю. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ФЕДОРОВ Никифор Наумович, 1920 р. народження, смт Мiлове, українець, освiта початкова.
Проживав у с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, рахiвник к-пу "Красний Луч". Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС по охоронi тилу Пiвденно-Захiдного
фронту. 24 лютого 1943 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.

ФЕДОРОВ Олександр Васильович, 1891 р.
народження, Рязанська обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, плановик техбази тресту "Лисичанськвугiлля". Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЕДОРОВ Олександр Васильович, 1918 р.
народження, с-ще Стара Краснянка Кремiнського рну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1035 стрiлецького полку. Вiйськовим
трибуналом 280 стрiлецької дивiзiї 5 жовтня 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ФЕДОРОВ Олександр Васильович, 1924 р.
народження, с. Нiкольске Солнцевського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
н/середня. Проживав у смт Новоайдар, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Татарської АРСР, Російська Федерація, 7 грудня 1943 року
засуджений до 20 р. позбавлення волi. 1 квiтня 1955
року Вiйськовим трибуналом Приволзького
вiйськового округу вирок скасовано, справу направлено на дослiдування. 25 червня 1955 року справу
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований
у 1955 роцi.
ФЕДОРОВ Олександр Григорович, 1892 р.
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Проживав у Лисичанську, електрик
"Пiвнiчдондресу". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ФЕДОРОВ Олександр Костянтинович,
1881 р. народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Краснодонi, рахiвник тресту "Шахтобуд". Арештований 10 грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 лютого 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ФЕДОРОВ Олександр Олексiйович, 1926 р.
народження, с. Астахове Свердловської мiськради,
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий вiйськової частини 5304. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Новосибірської обл., Російська Федерація, 30 грудня 1950 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. 27 січня 1956 року Військовим трибуналом Сибірського військового округу,
Російська Федерація, міру покарання знижено до 6
р. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ФЕДОРОВ Олексiй Дмитрович, 1889 р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта
початкова. Проживав у с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, слюсар вагонної дiльницi зал.ст. Старобiльськ. Вiйськовим трибуналом Харкiвського
вiйськового округу 17-18 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Військовою колегією Верховного суду СРСР 29 березня 1938 року розстріл замінено 20 р. позбавлення волі. 25 вересня 1943 року
Особливою нарадою при НКВС СРСР мірою покарання визнано строк попереднього ув’язнення, з-під
варти звільнений. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ФЕДОРОВ Олексiй Микитович, 1879 р. народження, с. Патрiаршино Липецького р-ну Воро-
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незької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, робiтник
шахти № 5-7. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЕДОРОВ Омелян Романович, 1878 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Проживав у Лисичанську, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї
ДПУ УРСР вiд 25 грудня 1930 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЕДОРОВ Павло Григорович, 1892 р. народження, м. Казань Татарської АРСР, Російська Федерація, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Красний Луч, експедитор тресту їдалень i ресторанiв. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 25 липня 1941 року засуджений до розстрiлу. 22 серпня 1941 року Вiйськовою колегiєю
Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований
у 1941 роцi.
ФЕДОРОВ Панас Леонтiйович, 1888 р. народження, с. Плахо-Петрiвка Бiлокуракинського рну, українець, неписьменний. Проживав у Плахо-Петрiвцi, колгоспник к-пу iм. Чубаря. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ФЕДОРОВ Петро Васильович, 1925 р. народження, м. Луганськ, росiянин, освiта н/середня.
Проживав у Луганську, слюсар з-ду iм. Пархоменка. Вiйськовим трибуналом вiйськ МДБ Луганської
обл. 15 листопада 1952 року засуджений до 25 р.
позбавлення волi. 25 березня 1955 року Військовим
трибуналом Київського військового округу строк
покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ФЕДОРОВ Федiр Кирилович, 1889 р. народження, Саратовська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Красний Луч, голова
мiськради. Донецьким обласним судом 19-23 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ФЕДОРОВ Федiр Федорович, 1894 р. народження, с. Стила Старобешiвського р-ну Донецької
обл., грек, освiта початкова. Проживав у смт Городище Перевальського р-ну, комiрник радгоспу "Чорнухине". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ФЕДОРОВ Юхим Миколайович, 1869 р. народження, смт Нижнє Первомайської мiськради,
росіянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, стрiлочник зал.ст. Максимiвка. 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.
ФЕДОРОВА Марiя Семенiвна, 1895 р. народження, м. Москва, Росiйська Федерацiя, росiянка,
освiта вища. Проживала в смт Новоайдар, лiкар селищної лiкарнi. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 12 вересня 1943 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1992 роцi.

ФЕДОРОВА Парасковiя Павлiвна, 1895 р.
народження, с. Багiно Дивєєвського р-ну Горьковської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта середня. Проживала в м. Красний Луч, домогосподарка. 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 1959 роцi.
ФЕДОРОВИЧ Бронiслав Iванович, 1918 р.
народження, с. Людвипiль Городоцького р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта середня. Проживав у
с. Надiя Сватiвського р-ну, селянин-одноосiбник.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 грудня 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ФЕДОРОВИЧ Iван Йосипович, 1884 р. народження, с. Людвипiль Городоцького р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Райгородка Сватiвського р-ну, тесляр к-пу "Чайка".
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ФЕДОРОВСЬКИЙ Борис Васильович, 1883
р. народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. Проживав у Луганську, сторож облпромсанстанцiї. Арештований 25 жовтня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, де пiзнiше
не виявлений. 6 березня 1948 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ФЕДОРОВСЬКИЙ Володимир Хомич, 1896
р. народження, с. Городище Бiловодського р-ну,
українець, освiта середня. Проживав у м. Рубiжне,
бухгалтер хлiбозаводу. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 13 жовтня 1943 року засуджений до 5
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ФЕДОРОВСЬКИЙ Георгiй Хомич, 1898 р.
народження, с. Новоолександрiвка Бiловодського рну, українець, освiта середня. Проживав у с. Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, служитель релiгiйного культу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18
листопада 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ФЕДОРОВСЬКИЙ Олександр Миколайович, 1899 р. народження, Харкiвська обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м. Алчевську,
робiтник брикетної фабрики. Арештований 14 грудня 1930 року за звинуваченням у шкiдництвi. 1 липня 1931 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФЕДОРОВСЬКИЙ Олександр Павлович,
1924 р. народження, м. Алчевськ, українець, освiта
початкова. Без певного мiсця проживання i роботи.
Вiйськовим трибуналом військ НКВС Iркутської
обл., Росiйська Федерацiя, 9 березня 1942 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
ФЕДОРЧЕНКО Василь Романович, 1911 р.
народження, смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiвського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у м.
Красний Луч, електрослюсар шахти № 17-17-бiс.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 9 травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
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ФЕДОРЧЕНКО Василь Семенович, 1905 р.
народження, смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий. Вiйськовим трибуналом 395
стрiлецької дивiзiї 26 листопада 1941 року засуджений до розстрiлу. Страчений 27 листопада 1941 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ФЕДОРЧЕНКО Iван Орестович (Аристархович), 1891 р. народження, смт Нижнiй Нагольчик
Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Крiпенський Антрацитiвської
мiськради, моторист водокачки шахти № 22-53. Луганським обласним судом 18 червня 1946 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
ФЕДОРЧЕНКО Костянтин Дем'янович,
1896 р. народження, смт Бiле Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, коваль 13-ї дистанцiї
служби колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Луганським обласним судом 1 липня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1966 роцi.
ФЕДОРЧУК Микола Павлович, 1903 р. народження, с. Янiвка, Волинська обл., поляк, освiта
початкова. Проживав у м. Привiлля Лисичанської
мiськради, вибiйник шахти "Карбонiт". Арештований 20 листопада 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У квiтнi 1940 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ФЕДОСЄЄВ Дмитро Матвiйович, 1882
(1880) р. народження, ст-ця Цимлянська Цимлянського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, тесляр шахти № 3(23). "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЕДОСЄЄВ Юхим Володимирович, 1876 р.
народження, с. Карпове-Крiпенське Свердловської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Карпове-Крiпенському, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР
від 31 березня 1932 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1968 роцi.
ФЕДОСОВ Михайло Леонтiйович, 1913 р.
народження, с. Сеньковка Горецького р-ну Могильовської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова.
Проживав у м. Перевальську, помiчник машинiста
врубмашини шахти № 4. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Донецької обл. 4 серпня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1993 роцi.
ФЕДОСОВ Петро Олександрович, 1912 р.
народження, с. Лісне Уколово Уколовського р-ну
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Зоринську Перевальського р-ну, машинiст комбайна шахти "Никанор". Вiйськовим трибуналом Київського вiйськового округу 5 червня 1952 року засуджений до 25 р.
позбавлення волi. Вiйськовою колегiєю Верховного
суду СРСР 6 листопада 1953 року вирок скасовано,
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
Реабiлiтований у 1953 роцi.
ФЕДОТОВ Антон Iванович, 1913 р. народження, кол.х. Гуркiн Гарасимiвської сiльради Ста-

нично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий. Вiйськовим
трибуналом 29 саперної бригади 23 вересня 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ФЕДОТОВ Глiб Олексiйович, 1891 р. народження, с. Старий Айдар Станично-Луганського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Старому Айдарi, не працював. Колегiєю Донецької
ГубЧК 11 жовтня 1921 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ФЕДОТОВ Павло Сергiйович, 1916 р. народження, с. Шубiно Калiнiнського р-ну Калiнiнської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, командир ланки 696
авiаполку 2 ударної 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.
ФЕДОЩУК Антон Лаврентiйович, 1886 р.
народження, смт Городок Городоцького р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Мiстки Сватiвського р-ну, слюсар Мiсткiвської
МТС. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ФЕДУНОВ Зосим Никанорович, 1908 р. народження, м. Макiївка Донецької обл., росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, завiдуючий заготконторою райспоживспiлки. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ФЕДЧЕНКО Володимир Павлович, 1877 р.
народження, кол.с. Онисимiвка Микитiвської
сiльради Антрацитiвського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав у смт Бугаївка Перевальського р-ну, робiтник шахти № 5. Арештований 27 жовтня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. 8 грудня 1933 року справу припинено за
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФЕДЧЕНКО Iван Григорович, 1887 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
голова Маловергунської селищної Ради. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959
роцi.
ФЕДЧЕНКО Клавдiя Семенiвна, 1892 р. народження, смт Ящикове Перевальського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в Ящиковому, не
працювала. Вiйськовим трибуналом Луганського
гарнiзону 16 травня 1942 року засуджена до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ФЕДЧЕНКО Ольга Панасiвна, 1924 р. народження, с. Алтинiвка Кролевецького р-ну Сумської
обл., українка, освiта початкова. Проживала в м.
Антрацитi, не працювала. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 13 жовтня 1943 року засуджена до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ФЕДЧЕНКО Пантелiй Якович, 1894 р. народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Нещеретовому, колгоспник к-пу iм. 1 Травня. 22 травня 1942
року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охо-
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ронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ФЕДЧЕНКО Федiр Логвинович, 1897 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта середня.
Проживав у Луганську, художник. Репресований
двiчi. Арештований 13 жовтня 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 лютого 1931
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 19 квiтня 1938 року
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований відповідно у 1994 і
1988 роках.
ФЕДЬКО Андрiй Iонович, 1882 р. народження, с. Воронькiв Бориспiльського р-ну Київської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
Успенка Лутугинського р-ну, кучер шахти iм. Ворошилова. Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЕДЬКО Степан Гнатович, 1915 р. народження, с. Базавлук Апостолiвського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, слюсар вагоноремонтного пункту зал.ст. Алмазна.
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 17 вересня 1941 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ФЕДЮРКО Марiя Федорiвна, 1913 р. народження, м. Краснодар, Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта середня. Проживала в м. Луганську, майстер молокозаводу. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 12 вересня 1944 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1992 роцi.
ФЕДЮХ Сергiй Мартинович, 1897 р. народження, с. Головкiвка Новопразького р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Софiївський Краснолуцької мiськради,
конюх шахти № 21. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 20 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ФЕДЮШИН Андрій Петрович, 1878 (1888)
р. народження, сл. Ракитна Гайворонського р-ну
Курської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Красний Луч, робітник
шахти "Американка". Судовою "трiйкою" при Колегіх ДПУ УРСР 20 лютого 1934 року засуджений
до 3 р. позбавлення волі умовно. Реабілітований у
1961 році.
ФЕДЮШКIН Федiр Васильович, 1909 р. народження, Московська обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта середня. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у с. Воєводiвка Кремiнського рну, голова сiльвиконкому. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 2 лютого 1944 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ФЕДЮЩЕНКО Вiльгельмiна Альбертiвна,
1902 р. народження, м. Брянка, нiмкеня, освiта початкова. Проживала у Брянці, робiтниця швацької
майстернi. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16
грудня 1944 року засуджена до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ФЕДЯЄВ Микола Iванович, 1916 р. народження, м. Попасна, українець, освiта н/середня.
Вiйськовослужбовець, рядовий 240 стрiлецького

полку. Арештований 12 грудня 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 травня 1938
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ФЕДЯЄВ Михайло Федорович, 1889 р. народження, с. Ковалiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ковалiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 26 квiтня 1931 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 24 липня 1931 року справу припинено. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ФЕДЯЄВ Федiр Федорович, 1884 р. народження, с. Вiльшани Куп'янського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.
Ковалiвка Сватiвського р-ну, селянин-одноосiбник.
Арештований 26 квiтня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 24 липня 1931 року
справу припинено. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФЕДЯЄВ Феодосiй Федорович, 1895 р. народження, с. Ковалiвка Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Ковалiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 15 липня 1932 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 липня
1932 року справу припинено за вiдсутнiстю матеріалів для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФЕЙ Емiль Генрiхович, 1886 р. народження,
к. Миколайфельд Молочанського р-ну Запорiзької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, возiй артiлi "Листранс". Донецьким обласним судом 2 грудня 1935 року засуджений до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ФЕЙГЕНБАУМ Гнат Едуардович, 1890 р.
народження, м. Варшава, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, майстер вапняних печей з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 17 грудня 1937 року засуджений до
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ФЕЙН Амалiя Андрiївна, 1906 р. народження, к. Ейнгельфельд Мелiтопольського р-ну Днiпропетровської обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала у с. Прогрес Кремiнського р-ну, шкiльна
вчителька. Донецьким обласним судом 4 червня
1937 року засуджена до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ФЕЙН Iван Карлович, 1906 р. народження,
Мелiтопольський р-н Днiпропетровської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Прогрес
Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу iм. К.Маркса.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 серпня
1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 23
серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЕЙН Костянтин Карлович, 1908 р. народження, Мелiтопольський р-н Днiпропетровської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Прогрес Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу iм. К.Маркса. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений
23 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЕЙН Леонгард Карлович, 1911 р. народження, Мелiтопольський р-н Днiпропетровської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, вибiйник шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 15 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
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ФЕЙН Микола Карлович, 1903 р. народження, Мелiтопольський р-н Днiпропетровської обл.,
нiмець, освiта н/середня. Проживав у с. Климiвка
Бiлокуракинського р-ну, шкiльний
учитель.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 26
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ФЕЙН Фрiдолін (Фрідріх) Карлович, 1909
р. народження, Марiупольський р-н Донецької обл.,
нiмець, освiта н/середня. Проживав у с. Прогрес
Кремiнського р-ну, шкiльний учитель. Донецьким
обласним судом 4 червня 1937 року засуджений до
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ФЕЙТЛIХЕР Самiйло Хацкельович, 1902 р.
народження, смт Iнгулець Широкiвського р-ну
Днiпропетровської обл., єврей, освiта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, спiвробiтник
мiськвiддiлу НКВС УРСР. Донецьким відділом
Вiйськового трибуналу прикордонної i внутрiшньої
охорони УРСР 27 липня 1937 року засуджений до 6
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФЕЙФЕЦЬ Василь Борисович, 1884 р. народження, м. Зiнькiв Полтавської обл., єврей, освiта
середня. Проживав у м. Луганську, районний технiк
"Донпромвугiлля". Арештований 13 серпня 1933
року за звинуваченням у шкiдництвi на пiдприємствах вугiльної промисловостi. 30 липня 1934 року
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для
притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФЕКЛIН Родiон Миколайович, 1898 р. народження, м. Стаханов, росiянин, освiта середня.
Проживав у Стахановi, коваль шахти № 3-3-бiс.
Арештований 19 квiтня 1943 року за звинуваченням у намiрі перейти лiнiю фронту на бiк ворога. 10
травня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФЕЛЬ Федора Федорiвна, 1895 р. народження, с. Розенфельд, Таврiйська губернiя, нiмкеня,
освіта початкова. Проживала в с. Рафайлiвка Антрацитiвського р-ну, колгоспниця к-пу iм. Комiнтерну. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21
квiтня 1943 року засуджена до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ФЕЛЬДГЕН Йоганн Йоганнович, 1895 р.
народження, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, майстер новопаровозного цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. Постановою
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 17 листопада 1937 року депортований за межi СРСР. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ФЕЛЬЗЕР Карл Освальдович, 1887 р. народження, м. Рига, Латвiя, нiмець, освiта середня.
Проживав у м. Лисичанську, головний бухгалтер
матерiального вiддiлу з-ду "Донсода". Особливою
нарадою при НКВС СРСР 20 травня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
ФЕНГЛЕР Герберт Фрiдрiхович, 1900 р. народження, с. Пулино-Гута Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Курячiвка Маркiвського р-ну, коваль к-пу "Червона
Журавка". Особливою нарадою при НКВС СРСР 28
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.

ФЕНЄЄВА Антонiна Якiвна, 1900 р. народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в м. Сватове, монахиня. Постановою Особливої наради при
Колегiї ДПУ УРСР вiд 1 грудня 1931 року вислана
за межi України. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ФЕНРIХ Отто Християнович, 1899 р. народження, с. Улянiвка, Житомирська обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. Фрунзе. Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 грудня 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ФЕНЬ Григорiй Пилипович, 1885 р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, конюх артiлi "Листранс". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЕНЬ Iван Олександрович, 1914 р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, робiтник
Рубiжанського хiмзаводу. Вiйськовим трибуналом
Харкiвського вiйськового округу 3 вересня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ФЕНЬ Макар Пилипович, 1889 р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник шахти iм. Титова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЕНЬ Марiя Сергiївна, 1928 р. народження,
с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала у Мiлуватцi, не працювала.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 18 вересня 1944 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ФЕНЬ Марко Федорович, 1881 р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, без певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 2 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЕНЬ Меланiя Сидорiвна, 1885 р. народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, не працювала. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 18 вересня 1944 року засуджена до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтована у 1989 роцi.
ФЕНЬ Митрофан Макарович, 1896 р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, колгоспник к-пу "20 рокiв Жовтня". Особливою нарадою
при НКВС СРСР 15 сiчня 1944 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ФЕНЬ Михайло Семенович, 1905 р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, пожежник воєнiзованої пожежної команди. Вiйськовим
трибуналом вiйськ ОДПУ 24 червня 1933 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
ФЕНЬ Мотрона Олександрiвна, 1893 р. народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну,
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українка, освiта початкова. Проживала в с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, домогосподарка. Вiйськовим
трибуналом 28 району авiацiйного базування 10 червня 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ФЕРБЕР (ФЕРБЕРГ, ФЕРБЕРХ) Емма Георгiївна, 1911 р. народження, Донецька обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в м. Ровеньки, домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 13 травня 1944 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1968 роцi.
ФЕРБЕР Єгор Лук'янович, 1882 р. народження, м. Марiуполь Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, сторож к-пу
iм. Молотова. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 19 червня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ФЕРБЕР Карліна Андрiївна, 1884 р. народження, с. Бельмеш Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в м.
Ровеньки, домогосподарка. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 13 травня 1944 року засуджена до
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ФЕРБЕРГ Якiв Андрiйович, 1887 р. народження, с. Кренталь Старокаранського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у сщi Валянiвське Ровенькiвської мiськради, каменяр
щебеневого кар'єру. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 17 травня 1939 року засуджений
до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ФЕРВАРIН Август Августович, 1900 р. народження, к. Нейгейм Мархлевського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Киянове Троїцького р-ну, тесляр радгоспу "Привiлля". Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ФЕРВАРIН Герман Августович, 1906 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.
ФЕРIНСЬКИЙ Станiслав Iванович, 1891 р.
народження, с. Немиринцi Городоцького р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Михайлiвка Кремiнського р-ну, коваль к-пу iм.
Будьонного. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
16 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЕРЛЕ Фрiдрiх Фрiдрiхович, 1911 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 30 грудня 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965
роцi.
ФЕРТЮК Федiр Дем'янович, 1919 р. народження, с. Мокра Калигiрка Мокрокалигiрського рну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду "Гiрничий
iнструмент". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС

Луганської обл. 6 травня 1942 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ФЕРФЕЦЬКИЙ Петро Євгенович, 1912 р.
народження, с. Гута-Лiтинська Лiтинського р-ну
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, покрiвельник з-ду "Донсода". Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 9 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ФЕРЯГIН Федiр Кузьмич, 1888 р. народження, Гомельська обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта
початкова. Проживав у смт Крiпенський Антрацитiвської мiськради, не працював. Вiйськовим трибуналом 32 стрiлецької дивiзiї 22 квiтня 1943 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ФЕСЕНКО Андрiй Селiфанович, 1898 р. народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у с. Ковалiвка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. Ленiна.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ФЕСЕНКО Василь Костянтинович, 1867 р.
народження, м. Алчевськ, українець, неписьменний. Проживав у Алчевську, не працював.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФЕСЕНКО Григорiй Петрович, 1870 р. народження, с. Первомайськ Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Кармазинiвка
Сватiвського р-ну, не працював. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 1 серпня
1932 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЕСЕНКО Григорiй Петрович, 1903 р. народження, смт Михайлiвка Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Михайлiвцi, запальник шахти iм. Лотикова. Вiйськовим трибуналом 35 району авiацiйного базування
24 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. 10
сiчня 1942 року Вiйськовим трибуналом Пiвденно-Захiдного фронту розстрiл замінено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ФЕСЕНКО Дмитро Iллiч, 1912 р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 788
стрiлецького полку 214 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 6 армiї 26 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФЕСЕНКО Iван Iванович, 1894 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Проживав у Сватовому, помiчник майстра пекарнi
райспоживспiлки. Арештований 26 червня 1936 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 7 жовтня 1936 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1936 роцi.
ФЕСЕНКО Iван Степанович, 1887 р. народження, смт Михайлiвка Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у смт Успенка Лутугинського рну, крiпильник шахти "Бiлянка". Донецьким облас-
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ним судом 10 липня 1937 року засуджений до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЕСЕНКО Карпо Олександрович, 1885 р.
народження, Полтавська обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Лисичанську, старший майстер з-ду "Донсода". Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР 10 травня 1931 року засуджений до 3
р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ФЕСЕНКО Килина Василiвна, 1879 р. народження, с. Мусiївка Мiловського р-ну, українка, неписьменна. Проживала в м. Луганську, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 25-30 листопада 1944 року засуджена до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ФЕСЕНКО Костянтин Григорович, 1896 р.
народження, с. Первомайськ Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Первомайську, робiтник зал.ст. Попасна. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 1 серпня
1932 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЕСЕНКО Леонiд Абрамович, вiн же НОВОЖИЛОВ Iван Iванович, ЗАУЛОЧНИЙ Леонід (Олексій) Іванович, 1906 р. народження, м.
Луганськ, українець, освiта початкова. Вiдбував покарання в тюрмi м. Луганська. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 14 серпня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЕСЕНКО Марiя Федорiвна, 1913 р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, українка.
Проживала у Мiлуватцi, домогосподарка. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 31 травня 1944 року вислана за межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ФЕСЕНКО Микита Терентiйович, 1889 р.
народження, с. Закотне Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Закотному, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 березня 1930
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ФЕСЕНКО Митрофан Семенович, 1874 р.
народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, сторож. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 25-30 листопада 1944 року
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ФЕСЕНКО Олександр Михайлович, 1906 р.
народження, м. Попасна, українець, освiта початкова. Проживав у Попаснiй, диспетчер зал.ст. Попасна. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 5
жовтня 1936 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. 9 листопада 1936 року Транспортною колегiєю Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований
у 1936 роцi.
ФЕСЕНКО Павло Андрiйович, 1887 р. народження, м. Алчевськ, українець, освiта початкова. Проживав в Алчевську, машинiст мартенiвського цеху з-ду iм. Ворошилова. Репресований двiчi.
Арештований 23 грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 сiчня 1933 року
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, зпiд варти звiльнений. 10 липня 1941 року Вiйсько-

вим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. засуджений до розстрiлу. Страчений 30 липня 1941 року. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1990 роках.
ФЕСЕНКО Петро Петрович, 1888 р. народження, с. Петро-Миколаївка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у ПетроМиколаївцi, селянин-одноосiбник. Репресований
двiчi. Постановою Особливої наради при Колегії
ДПУ УРСР вiд 18 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 вiдповiдно у 1989 i
1956 роках.
ФЕСЕНКО Якiв Iванович, 1899 р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Пiдгорiвцi,
пiчник артiлi iм. Петровського. Репресований двiчi.
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 8 жовтня 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волi.
1 липня 1935 року Донецьким обласним судом засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1989 i 1990 роках.
ФЕСИК Дмитро Михайлович, 1899 р. народження, с. Новий Буг, Одеська обл., українець, освiта середня. Проживав у смт Лотикове Слов'яносербського р-ну, шкiльний вчитель. Арештований 8
серпня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 грудня 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФЕСУН Матвiй Семенович, 1880 р. народження, с. Менчикури Мелiтопольського р-ну Запорiзької обл., українець, освiта початкова. Проживав
на кол.х. Менчикур Георгiївської селищної Ради
Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР
вiд 30 березня 1930 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЕСУНЕНКО Iван Павлович, 1894 р. народження, м. Корсунь-Шевченкiвський Черкаської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Лисичанську, без певного мiсця роботи. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 3 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ФЕТЕР Август Самiйлович, 1881 р. народження, Новоград-Волинський р-н Вiнницької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Ленiнське
Лутугинського р-ну, робiтник к-пу "Нойєс Лебен".
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ФЕТЕР Якiв Самiйлович, 1879 (1880) р. народження, Польща, нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Переможне Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу iм. К.Маркса. Репресований двiчi. Арештований 13 листопада 1933 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 16 квiтня 1934 року справу
припинено за недостатнiстю матеріалів для притягнення до суду. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 28 грудня1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1988 роках.
ФЕТИСОВ Андрiй Федорович, 1891 р. народження, х. Верхнi Грачики, Глубокинський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Краснодонi, тесляр тресту "Вуглерозвiдка". "Трiйкою" УНКВС по До-
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нецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ФЕТИСОВ Дем'ян Iванович, 1893 р. народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Талове Краснодонського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї
ОДПУ СРСР вiд 8 жовтня 1928 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ФЕТИСОВ Микола Миколайович, 1894 р.
народження, ст-ця Качалинська, Волгоградська
обл., Російська Федерація, росіянин, освiта вища.
Проживав у м. Красний Луч, шкiльний учитель.
Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської
обл. 24 листопада 1949 року засуджений до 25 р.
позбавлення волi. 18 лютого 1955 року Військовим
трибуналом Київського військового округу міру покарання знижено до 6 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ФЕТИСОВ Микола Омелянович, 1883 р.
народження, м. Каменськ Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у
м. Краснодонi, конструктор вiддiлу капiтального
будiвництва тресту "Краснодонвугiлля". Репресований двiчi. Донецьким обласним судом 5 жовтня
1935 року засуджений до 4 р. позбавлення волi.
Арештований 6 березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 6 травня
1943 року справу припинено за смертю пiдслiдного.
Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 i 1943 роках.
ФЕТИСОВ Олександр Юхимович, 1902 р.
народження, х. Нижня Пановка, Бiлокалитвенський
р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, робiтник Калинівського кар'єру тресту "Комунарськбуд". Арештований 14 травня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 липня 1933 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФЕТИСОВ Петро Григорович, 1899 р. народження, сл. Волченська Каменського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Ровеньки, кучер шахти
"Шварц". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.
ФЕТИСОВ Петро Дронович, 1895 р. народження, ст-ця Морозовська Морозовського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, возій
райкомунгоспу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
ФЕТИСОВ Петро Прокопович, 1888 р. народження, м. Феодосiя, Кримська АРСР, українець,
освiта початкова. Проживав у с. Новоселiвка Слов'яносербського р-ну, коваль вагоноремонтного
пункту зал.ст. Сентянiвка. Лiнiйним судом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 6 вересня 1937 року
засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЕТИСОВ Петро Федотович, 1912 р. народження, кол.х. Веселомар'ївка Кам'янської сiльради
Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Антрацитi, котельник шахти «Центральна-Боківська проходка». "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений

до розстрiлу. Страчений 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЕТИСОВ Семен Олексiйович, 1891 (1895)
р. народження, х. Уляшкiн, Глубокинський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. Проживав у м. Краснодонi, кочегар тресту "Краснодонвугiлля". Репресований двічі. Арештований 8 грудня 1939 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. Луганським обласним судом 20 травня 1940 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабiлiтований
відповідно у 1994 і 1995 роках.
ФЕТИСОВ (ФИТИСОВ) Тимофiй Тимофiйович, 1894 р. народження, х. Караїчев, Шахтинський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Красний Луч,
не працював. Арештований 27 квiтня 1935 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 травня
1935 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ФЕТИСОВ Тихiн Степанович, 1894 р. народження, Севський р-н Орловської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Кiровську, крiпильник шахти № 22. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 21 червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
ФЕТИСОВ Юхим Iванович, 1890 р. народження, с. Попiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Попiвцi, селянин-одноосiбник. Донецьким обласним судом 2 листопада 1935 року засуджений до 7 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ФЕФЕЛЬ Рiхард Вiльгельмович, 1891 р. народження, с. Мар'янівка Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Кризьке Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "13
рокiв Жовтня". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЕФЛЕР Роберт Вiльгельмович, 1906 р. народження, с. Мар'янiвка Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Первомайськ Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу
iм. Шевченка. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ФЕХТЕЛЬ Карл Карлович, 1902 р. народження, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, приймальник вiддiлу технiчного контролю 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.
ФЕЦЬ Клавдiя Калiстратiвна, 1900 р. народження, с. Роздолля Синельниківського р-ну
Днiпропетровської обл., українка, освiта початкова.
Проживала в м. Луганську, завгосп СШ № 8. Репресована двiчi. Арештована 8 березня 1943 року за
пiдозрою у пособництвi нiмецьким окупантам. 24
квiтня 1943 року справу припинено за недоведенiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнена. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 15
березня 1944 року засуджена до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована вiдповiдно у 1943 i 1992 роках.
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ФЕЩЕНКО Микола Андрійович, 1902 р.
народження, Ровеньківський р-н, українець, освіта
початкова. Проживав на зал.ст. Дар’ївка Ровеньківського р-ну, старший машиніст водокачки зал.ст.
Дар’ївка. Арештований 13 січня 1938 року за звинуваченням у шкідництві. 7 травня 1938 року справу припинено за недостатністю матеріалів для притягнення до суду, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ФЕЩЕНКО Михайло Пантелiйович, 1899
(1900) р. народження, с. Степановка Таганрозького
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у с. Пiонерське
Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник.
Репресований двiчi. Постановою Особливої наради
при Колегії ДПУ УРСР вiд 16 березня 1930 року
висланий на 3 р. за межi України. 29 квiтня 1938
року Особливою "трiйкою" НКВС по Донецькiй
обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований в
обох справах у 1989 роцi.
ФЕЩЕНКО Спиридон Пантелiйович, 1891
р. народження, с. Катериновка Матвєєво-Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник лiжкової фабрики. Лiнiйним судом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 1 червня 1938 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФИЛИМОНОВ Дмитро Степанович, 1881
р. народження, с. Желєзницi Бєлевського р-ну Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у смт Фащiвка Перевальського р-ну, прохiдник шахти № 3. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 16 жовтня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960
роцi.
ФИЛИМОНОВ Єлизар Єлизарович, 1890 р.
народження, Ростовська обл., Російська Федерація,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, майстер цегельного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФИЛИМОНОВА Єфросинiя Михайлiвна,
1904 р. народження, кол.с. Гуркине Комишненської
сiльради Станично-Луганського р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, стрiлочниця з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештована 14
листопада 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11 лютого 1942 року виправдана
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. Реабiлiтована у 1942 роцi.
ФИРСЮК Михайло Романович, 1881 р. народження, смт Бiле Лутугинського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Бiлому, робiтник шахти "Сутоган". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 7 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФИСУН Матвiй Степанович, 1879 р. народження, с. Менчикури Веселовського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Георгiївка Лутугинського р-ну, сторож
примiського господарства з-ду прокатних валков.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.

ФИСЬКО Iван Федорович, 1916 р. народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець,
лейтенант, 45 запасний артилерiйський полк.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi
тилу Пiвденно-Захiдного фронту 12 червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ФИСЮК Антон Семенович, 1893 р. народження, с. Дермань Мархлевського р-ну Київської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.
Лисогорiвка Новопсковського р-ну, колгоспник кпу "Полiтвiддiл". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФИСЮК Григорiй Семенович, 1883 р. народження, с. Дермань Мархлевського р-ну Київської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.
Лисогорiвка Новопсковського р-ну, колгоспник кпу "Полiтвiддiл". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФИТИСОВ Павло Олексiйович, 1886 р. народження, с. Верхопольє Карачевського р-ну Брянської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у с. Переможне Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу iм. Енгельса. Вiйськовим
трибуналом 32 району авiацiйного базування 15 липня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ФИЧЕВ Михайло Йорданович, 1888 р. народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова.
Проживав у м. Стахановi, городник пiдсобного господарства мiськкомунгоспу. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 3 травня 1940 року засуджений до
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ФИШИЧ Андрiй Iванович, 1903 р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Калиновому,
голова к-пу "Шлях соцiалiзму". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ФИШИЧ Микола Iванович, 1898 р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у м. Лисичанську,
начальник дiльницi шахти iм. Крупської. Арештований 23 грудня 1930 року за звинуваченням в
контрреволюцiйному саботажi. 18 жовтня 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995
роцi.
ФIАЛКОВСЬКА Емiлiя Iполитiвна, 1895 р.
народження, с. Гута-Юстинiвка Мархлевського рну Київської обл., полька, неписьменна. Проживала
в с. Тарасiвка Троїцького р-ну, домогосподарка.
Арештована 31 жовтня 1937 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справі немає.
Реабiлiтована у 1995 роцi.
ФIАЛКОВСЬКИЙ Йосип Францович, 1891
р. народження, с. Стара Болярка Мархлевського рну Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав
у с. Парнюватка Троїцького р-ну, коваль к-пу iм.
Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР
2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
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ФIГУРА Борис Дорофiйович, 1906 р. народження, с. Зведенiвка Шпикiвського р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Петровське Краснолуцької мiськради, вахтер з-ду
iм. Петровського. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 26 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 3 березня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ФIГУРА Дмитро Васильович, 1896 р. народження, с. Рафайлiвка Антрацитiвського р-ну, українець, освiта середня. На час арешту член ВКП(б).
Проживав у Рафайлiвцi, голова сiльради. Арештований 19 травня 1943 року за звинуваченням у приналежностi до агентури нiмецької полiцiї. 19 липня
1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ФIДЛЕР (ФІТЛЕР) Альберт Федорович,
1891 р. народження, к. Нейгейм Мархлевського рну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Киянове Троїцького р-ну, столяр радгоспу
"Привiлля". Особливою нарадою при НКВС СРСР
15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФIДЛЕР Iван Якович, 1884 р. народження,
с. Розiвка Люксембурзького р-ну Донецької обл.,
нiмець, освiта середня. Проживав у м. Лисичанську,
вчитель нiмецької мови робiтфаку. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ФIДРОВСЬКИЙ Григорiй Григорович,
1887 р. народження, м. Полтава, українець, освiта
середня. Проживав у м. Красний Луч, бухгалтер
тресту "Днiпропаливо". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ФIЛАТОВ Василь Максимович, 1874 р. народження, с. Верхнiй Мiнченок Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
с. Благовiщенка Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 22 травня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1997
роцi.
ФIЛАТОВ Володимир Гаврилович, 1925 р.
народження, с. Козаче-Рудченське Борисовського
р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта середня. Проживав у м. Перевальську, вибiйник шахти № 29-30. Вiйськовим трибуналом вiйськ
МВС Луганської обл. 3 грудня 1948 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. Військовим трибуналом Біломорського військового округу 20 травня
1955 року мiру покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ФIЛАТОВ Дiонiсiй (Денис) Спиридонович,
1894 р. народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с.
Плотина Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. Арештований 11 жовтня 1929 року за
пiдозрою у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї. 27 листопада 1929 року з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1997 роцi.
ФIЛАТОВ Iван Григорович, 1907 р. народження, с. Легостаєво Луковського р-ну Орловської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня.

Проживав у м. Рубiжне, студент Рубіжанського
хiмiко-технологiчного iнституту. Донецьким обласним судом 14-15 березня 1936 року засуджений до
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ФIЛАТОВ Павло Миколайович, 1895 р. народження, м. Москва, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Мiусинську
Краснолуцької мiськради, завiдуючий вiддiлом
складiв тресту "Штербуд". Арештований 11 травня
1927 року за звинуваченням у причетностi до
здiйснення теракту. 15-16 жовтня 1927 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1927 роцi.
ФIЛАТОВА Серафима Матвiївна, 1904 р.
народження, с. Верхнiй Мiнченок Станично-Луганського р-ну, росiянка, неписьменна. Проживала у
Верхньому Мiнченку, селянка-одноосiбниця. Колегiєю Луганської повiтової ЧК 23 вересня 1921 року
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1991 роцi.
ФIЛАТЬЄВ Савелiй Петрович, 1895 р. народження, х. Фiлатовський, Нижньочирський р-н
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Провалля Свердловської мiськради, робiтник конезаводу. Арештований 7 лютого 1933 року за звинуваченням у
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї.
28 травня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФIЛАТЬЄВ Трохим Минайович, 1906 р. народження, х. Фiлатовський, Нижньочирський р-н
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Провалля Свердловської мiськради, робiтник конезаводу. Арештований 7 лютого 1933 року за звинуваченням у
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї.
28 травня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФIЛЕВСЬКИЙ Феофан Iванович, 1882 р.
народження, Iзюмський р-н Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, садiвник мiськкомунгоспу. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 16 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ФІЛЕНКО Гаврило Іванович, 1891 р. народження, с. Тамаровка Тамаровського р-ну Курської
обл., Російська Федерація, українець, освіта початкова. Проживав у м. Попасна, робітник вагоноремонтного з-ду. Лінійним судом Північно-Донецької
залізниці 29 червня 1938 року засуджений до 7 р.
позбавлення волі. Реабілітований у 1974 році.
ФIЛЕНКО Iван Iванович, 1907 р. народження, с. Морозівка Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Арештований 9 березня 1932
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 6
травня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ФIЛЕНКО Микола Гаврилович, 1915 р. народження, с. Безруки Дергачiвського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Попасна, табельник вагоноремонтного з-ду.
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 28
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червня 1938 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1974 роцi.
ФIЛЕНКО Павло Олексiйович, 1899 р. народження, с. Єпіфанiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий пожежної команди 5 запасної авiабригади. 18
листопада 1942 року Вiйськовим трибуналом
вiйськового об'єднання 7535 засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ФIЛЄВ Сергiй Трохимович, 1926 р. народження, с. Осинове Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в Осиновому, не
працював. Луганським обласним судом 11 квiтня
1950 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 7
січня 1956 року Верховним судом УРСР міру покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФIЛЄВ Трохим Петрович, 1898 р. народження, с. Осинове Новопсковського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав на кол.х. Криничний,
Новопсковський р-н, не працював. Луганським обласним судом 11 квiтня 1950 року засуджений до
25 р. позбавлення волi. 7 січня 1956 року Верховним судом УРСР міру покарання знижено до 10 р.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФIЛIН Iлля Савелiйович, 1894 р. народження, с. Петровеньки Слов'яносербського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний
Луч, кочегар Петровського з-ду № 59. Постановою
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 9 липня
1935 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФIЛIНА Марiя Филимонiвна, 1900 р. народження, м. Красний Луч, українка. Проживала в
Красному Лучi, домогосподарка. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 17 березня 1945
року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням
у зрадi Батькiвщини вислана за межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ФIЛIНБЕРГ (ФЕЛЕНБЕРГ) Ернст Iванович, 1908 р. народження, с. Юзефове Новоград-Волинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Благовiщенка Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу "Красний Луч". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1967 роцi.
ФIЛIНСЬКИЙ Йосип Адамович, 1888 р. народження, с. Костянтинiвка Мархлевського р-ну
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, колгоспник кпу iм. Паризької комуни. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФIЛIНСЬКИЙ Леонтiй Владиславович,
1893 р. народження, с. Залiзний Брiд Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова.
Проживав у с. Калинова Балка Бiлокуракинського
р-ну, колгоспник. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФІЛІНСЬКИЙ Якiв Никифорович, 1913 р.
народження, с. Ряське Нехворощанського р-ну Полтавської обл., українець, освiта н/вища. На час арешту член ВКП(б). Проживав у с. Водянолипове
Мiловського р-ну, шкiльний учитель. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 30 серп-

ня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1991 роцi.
ФIЛIПЕНКО Дмитро Ларiонович, 1873 р.
народження, с. Городище Бiловодського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у с. Нижня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, сторож Нижньогарасимiвської МТС. Арештований 21 березня 1933
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 24
травня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФIЛIПЕНКО Кирило Костянтинович, 1885
р. народження, смт Бiрюкове Свердловської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Бiрюковому, колгоспник к-пу iм. Бiрюкова. Репресований двiчi. Арештований 28 лютого 1932 року за
пiдозрою у приналежностi до контрреволюцiйної
повстанської органiзацiї. 31 травня 1932 року справу припинено за малозначнiстю. Луганським обласним судом 9 серпня 1941 року засуджений до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1997
i 1995 роках.
ФIЛIПЕНКО Максим Ларiонович, 1894 р.
народження, с. Городище Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Нижня
Вiльхова Станично-Луганського р-ну, сторож
зал.ст. Кіндрашівська. Арештований 10 квітня 1933
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 24
травня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ФІЛІПЕНКО Семен Дмитрович, 1911 р. народження, х. Рудаков, Литвиновський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, наваловiдбiйник
шахти № 12. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 21 вересня 1938 року. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ФIЛIПОВ Петро Трохимович, 1894 р. народження, с. Бiлий Колодязь Вейделевського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Манькiвка Бiлокуракинського р-ну, ветсанiтар радгоспу "Червоне руно". Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 лютого 1944 року засуджений до 6 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1991 роцi.
ФIЛIПОВ Терентiй Григорович, 1871 р. народження, с. Сиротине Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Сиротиному, техпрацівник Троїцького райвиконкому. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
ФІЛІПОВСЬКИЙ Iван Андрiйович, 1892 р.
народження, с. Солдатське, Курська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, робiтник з-ду iм. 20-річчя Жовтня.
Арештований 11 липня 1942 року за звинуваченням
в антирадянськiй пропагандi. При етапуваннi углиб
країни пропав без вiстi. 14 лютого 1949 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФIЛIПП Антон Федорович, 1887 р. народження, Польща, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, жерстяник фабрики приводних
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пасів. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 30 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ФIЛIППЕНКО Федiр Єгорович, 1908 р. народження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Бiрюковому, не працював. Арештований 2 березня 1932 року
за пiдозрою у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї. 31 травня 1932 року справу припинено
за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1997
роцi.
ФIЛIППОВ Iван Михайлович, 1916 р. народження, с. Сиротине Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Сиротиному, не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФIЛIППОВ Iван Терентiйович, 1907 р. народження, с. Сиротине Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий
514 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом
172 стрiлецької дивiзiї 5 вересня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1968 роцi.
ФIЛIППОВ Микола Григорович, 1910 р.
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня.
Проживав у Луганську, старший кошторисник техбюро з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований
21 лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 24 червня 1944 року
Особливою нарадою при НКВС СРСР мiрою покарання визначено строк попереднього ув'язнення, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ФIЛIППОВ Тимофiй Тарасович, 1895 р. народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, слюсар Центральних механiчних майстерень. Судовою "трiйкою" при НКВС СРСР 20 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ФIЛIППОВА Ганна Платонiвна, 1904 р. народження, м. Алчевськ, українка, освiта середня.
Проживала в Алчевську, не працювала. Арештована 24 листопада 1943 року за звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької розвідки. 4 лютого
1944 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у
1994 роцi.
ФIЛIППОВА Зоя Василiвна, 1920 р. народження, с. Ураєво Уразовського р-ну Курської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта н/вища. Проживала в м. Лисичанську, викладач нiмецької мови
НСШ при шахтi "Новодружеська". Арештована 14
березня 1943 року за звинуваченням у службi в німецькій полiцiї пiд час окупацiї. 6 серпня 1943 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ФIЛIППОВИЧ Марiя Олександрiвна, 1904
р. народження, с. Аркадiївка Яготинського р-ну Київської обл., українка, освiта вища. Проживала в м.
Луганську, викладач СШ № 53. Арештована 21
квiтня 1943 року за звинуваченням у пособництвi
нiмецьким окупантам. 2 червня 1943 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.

ФІЛ!ПСЬКИЙ Андрiй Васильович, 1910 р.
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Мiусинську, робiтник зал.ст. Сентянiвка. Арештований 14
сiчня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. 14 червня 1938 року справу припинено за
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФІЛІПСЬКИЙ Григорiй Васильович, 1907
р. народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського рну, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Фрунзе Слов'яносербського р-ну, машинiст паровозного депо Сентянiвка. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 25 жовтня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1956 роцi.
ФIЛIПЧЕНКО Павло Петрович, 1897 р. народження, смт Борiвське Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Борiвському, вiдповiдальний виконавець вiддiлу збуту Лисичанського з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 27 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ФIЛIПЧЕНКО Павло Петрович, 1901 р. народження, с. Яблунiвка Прилуцького р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Антрацитi, оглядач вагонiв зал.ст. Антрацит.
Арештований 15 сiчня 1938 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 14 травня 1938 року з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ФІЛОНЕНКО Гаврило Петрович, 1895 р.
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта
початкова. Проживав у с. Манькiвка Бiлокуракинського р-ну, робiтник радгоспу "Червоне руно".
Арештований 18 лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 20 серпня
1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1943 роцi.
ФІЛОНЕНКО Григорiй Павлович, 1895 р.
народження, с. Солоне Солонянського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Лисичанську, керуючий аптекою. Арештований 30 березня 1942 року. Пiд час конвоювання
був застрілений. Реабiлiтований у 1971 роцi.
ФIЛОНЕНКО Дмитро Захарович, 1888 р.
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Сватове, директор нафтобази. Арештований 26 лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 29
вересня 1944 року справу припинено за смертю
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ФIЛОНЕНКО Iван Пилипович, 1903 р. народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта початкова. Проживав у Бiлокуракиному, колгоспник
к-пу "Червоний прапор". Бiлокуракинським районним судом 12 вересня 1934 року засуджений до 2 р.
позбавлення волi. 5 грудня 1934 року Старобільським окружним судом справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФIЛОНЕНКО Iван Юхимович, 1913 р. народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 914 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 244 стрiле-
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цької дивiзiї 13 липня 1943 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ФIЛОНЕНКО Iван Якович, 1906 р. народження, с. Городище Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Городищi, колгоспник к-пу iм. Будьонного. Луганським обласним
судом 23 листопада 1938 року засуджений до 15 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ФIЛОНЕНКО Марiя Селiфанiвна, 1891 р.
народження, смт Бiловодськ, українка, неписьменна. Проживала у Бiловодську, без певного мiсця роботи. Донецьким обласним судом 2 березня 1937
року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.
ФIЛОНЕНКО Михайло Андрiйович, 1920
р. народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта
початкова. Вiйськовослужбовець, пілот 82 окремої
авiаескадрильї. Вiйськовим трибуналом військово-повітряних сил Чорноморського флоту 24 лютого
1942 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ФIЛОНЕНКО Олександра Олексiївна, 1892
р. народження, с. Кiрове, Одеська обл., українка,
освiта початкова. Проживала в с-щi Вiльхове Станично-Луганського р-ну, бiлетний касир зал.ст.
Iльєнка. Арештована 4 грудня 1937 року за звинуваченням у приналежностi до антирадянської
шкiдницької органiзацiї. 2 сiчня 1938 року справу
припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ФIЛОНЕНКО Павло Васильович, 1927 р.
народження, м. Красний Луч, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий. 12 липня
1948 року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 70465 засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 23
квітня 1955 року вирок скасовано, справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1955 роцi.
ФІЛОНОВ Антон Микитович, 1894 р. народження, с. Зчепне Полянського р-ну Воронезької
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.
Ровеньки, голова дiльничного комiтету профспiлки
шахти № 30-35. Народним судом кол. Ровенькiвського р-ну 1 вересня 1933 року засуджений до 1 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1988 роцi.
ФIЛОНОВ Володимир Семенович, 1915 р.
народження, м. Перевальськ, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий зведеного
батальйону 32 механiзованої бригади. Вiйськовим
трибуналом 11 механiзованого корпусу 8 лютого
1938 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ФIЛОНОВ Федiр Iванович, 1903 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Проживав у Лисичанську, токар Лисичанської
МТС. Арештований 22 лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 15
липня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФIЛОНЮК Пахом Володимирович, 1892 р.
народження, Польща, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Лутугине, крiпильник шахти "Промрозвiдка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25

вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ФIЛЬ Iван Парамонович, 1893 р. народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Зимогiр'ї, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Арештований 2 березня 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 травня 1930 року справу
припинено за недоведеністю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. 3 червня 1942 року арештований
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни. 15
березня 1948 року справу припинено за смертю підслідного. Реабiлiтований вiдповiдно у 1930 i 1994
роках.
ФIЛЬ Сергiй Якимович, 1907 р. народження, Краснодарський край, Росiйська Федерацiя,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, слюсар шахти iм. Войкова. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФIЛЬКIНА Таїсiя Леонiдiвна, 1896 р. народження, Днiпропетровська обл., українка, освiта середня. Проживала в м. Луганську, робiтниця
їдальнi з-ду iм. 20-рiччя Жовтня. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 5-6 липня 1944
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1955 роцi.
ФIЛЬМАН Вiльгельм Андрiйович, 1893 р.
народження, с. Луцикiв Новоград-Волинського рну 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.
ФIЛЬЦЕВ Огiй Фiлатович, 1905 р. народження, х. Чудіно, Нижньочирський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, пожежник
шахти № 16-бiс. Арештований 14 грудня 1932 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 грудня 1933 року справу припинено за недоведеністю
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФIЛЬЧАКОВА Вiра Василiвна, 1891 р. народження, Мантуровський р-н Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Алчевську, без певних занять. Постановою Особливої наради при МВС СРСР від 16 серпня 1946 року засуджена до 5 р. позбавлення волi.
Реабiлiтована у 1989 роцi.
ФIЛЬЧЕНКО Михайло Федорович, 1900 р.
народження, смт Станично-Луганське, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Станично-Луганському, бджоляр к-пу "Москва-Донбас". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 21 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ФIЛЬЧУК Панас Iванович, 1886 р. народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, крiпильник шахти № 100. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ФIЛЯЄВ Андрiй Дмитрович, 1898 р. народження, кол.с. Новоолександрiвка Верхньобогдан-
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iвської сiльради Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Арештований 26
серпня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 сiчня 1932 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення
до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФIЛЯЄВ Федiр Васильович, 1904 р. народження, с. Миропiлля Куп'янського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Лисичанську, десятник 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.
ФIЛЯНД (ФIНЛЯНД) Венiамiн Едуардович, 1875 р. народження, с. Нова Олександрiвка
Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Тополi Троїцького р-ну, тесляр радгоспу "Тополi". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 серпня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 23 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФIЛЯНОВ Логвин Улянович, 1892 р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта початкова. Проживав у Слов'яносербську, швець к-пу
"Об'єднана праця". Арештований 21 лютого 1943
року за звинуваченням у службi в нiмецькiй полiцiї
в перiод окупацiї. 21 липня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ФIЛЯНОВИЧ Станiслав Октавiанович,
1876 р. народження, с. Тростянець, Вiнницька обл.,
поляк, освiта вища. Проживав у м. Рубiжне, iнженер-хiмiк центральної лабораторiї хiмкомбiнату.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 сiчня 1938
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ФIЛЯРСЬКИЙ Володимир Микитович,
1929 р. народження, м. Привiлля Лисичанської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
м. Кремiнна, без певних занять. Арештований 22
квiтня 1943 року за звинуваченням у зв'язках з агентурою нiмецької розвiдки. 22 червня 1943 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФIНАГЄЄВ Григорiй Кiндратович, 1918 р.
народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 11 роти 3 полку 2 залiзничної бригади. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Читинської обл., Росiйська Федерацiя, 8 квiтня 1943 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1969 роцi.
ФIНАГЄЄВ (ФІНОГЄЄВ) Федiр Семенович, 1908 р. народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського р-ну, росiянин, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 1164 стрiлецького
полку. Вiйськовим трибуналом 346 стрiлецької дивiзiї 21 травня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ФIНАГЄЄВ Юхим Харитонович, 1877 р. народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського рну, українець, неписьменний. Проживав у м. Красний Луч, сторож магазину. Спецколегiєю Донецького обласного суду 3 жовтня 1936 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. 28 листопада 1936 ро-

ку мiру покарання знижено до 3 р. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ФIНСЬКИЙ Рейнгольд Густавович, 1907 р.
народження, с. Новороманiвка Новоград-Волинського 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.
ФIОЛЕТОВА-СМИРНОВА Мелiтина Олексiївна, 1898 р. народження, м. Севастополь, Кримська АРСР, росiянка, освiта середня. Проживала в
смт Мiлове, домогосподарка. 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.
ФIРОНОВ Пилип Никифорович, 1881 р. народження, с. Пiщанка Новооскольського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Стахановi, кучер
мiськздороввiддiлу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФIРОНОВ Степан Семенович, 1904 р. народження, с. Пiщанка Новооскольського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, лiсогон шахти
iм. Iллiча. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ФIРСАНОВ Олександр Петрович, 1915 р.
народження, м. Луганськ, росiянин.Проживав у м.
Одесi, служитель релiгiйного культу. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 30 червня 1945 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1991 роцi.
ФIРСАНОВ Семен Єлизарович, 1892 р. народження, с. Попiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Попiвцi, швець
артiлi "Чоботар". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФIРСАНОВ Юхим Омелянович, 1895 р. народження, с. Попiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Попiвцi, колгоспник к-пу iм. Чапаєва. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 31 березня 1933 року засуджений
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ФIРСАНОВА Ганна Семенiвна, 1888 р. народження, с. Малий Суходiл Краснодонського р-ну,
росiянка, освiта початкова. Проживала у Малому
Суходолi, селянка-одноосiбниця. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 14 липня
1942 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.
ФIРСОВ Василь Михайлович, 1892 р. народження, с. Верхньогарасимiвка Краснодонського рну, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Краснодонi, вчитель НСШ № 4. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФIРСОВ Зiновiй Федотович, 1891 р. народження, с. Нижня Гарасимiвка Краснодонського р-
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ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, конюх радгоспу
"Переможець". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1962 роцi.
ФIРСОВ Iван Антонович, 1899 р. народження, с. Верхня Вiльхова Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, бригадир к-пу
"Червоний партизан". Арештований 28 квiтня 1939
року за звинуваченням у приналежностi до антирадянської органiзацiї. 13 липня 1939 року справу
припинено, з-під варти звільнений. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
ФIРСОВ Михайло Михайлович, 1869 р. народження, с. Гарасимiвка Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Гарасимiвцi, селянин-одноосiбник. Луганським окружним судом 5 травня 1929 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ФIРСОВ Никифор Iванович, 1883 р. народження, с. Гарасимiвка Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Верхня
Вiльхова Станично-Луганського р-ну, касир к-пу
iм. Ворошилова. Донецьким обласним судом 29 вересня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ФIРСОВ Порфирiй Олександрович, 1900 р.
народження, ст-ця Владимировська, Ростовська
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, машинiст новоскладального 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.
ФIРСОВ Феодосiй Трохимович, 1878 р. народження, с. Верхньогарасимiвка Краснодонського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Верхньогарасимiвцi, пастух. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ФIРУС Євгенюс Юлiсович (Евгеній Юліусович), 1904 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". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФIСЛЕР Андрiй Васильович, 1917 р. народження, м. Луганськ, нiмець, освiта початкова. Проживав у Луганську, гiдропресувальник з-ду Наркомату шляхiв. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
4 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ФIТЕРЕР Микола Олександрович, 1908 р.
народження, к. Дудникове, Днiпропетровська обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi Козакiвка Антрацитiвського р-ну, стрiлочник зал.ст. Красний Луч. Особливою нарадою при НКВС СРСР 14
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ФIТЦ Адольф Теодорович, 1913 р. народження, с. Переможне Лутугинського р-ну, нiмець,
освiта початкова. Проживав у Переможному, тракторист Волнухинської МТС. Особливою нарадою

при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1971 роцi.
ФIТЦ Андрiй Ертманович, 1913 р. народження, к. Ютково Мiллеровського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Сiмейкине Краснодонського
р-ну, без певного мiсця роботи. Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 4 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФIТЦ (ФІЦ) Андрiй Теодорович, 1914 р. народження, с. Переможне Лутугинського р-ну,
нiмець, освіта початкова. Проживав у Переможному, колгоспник к-пу iм. Димитрова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ФIТЦ Едуард Фрiдрiхович, 1902 р. народження, к. Греково, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Переможне Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу
iм. Шмiдта. Донецьким обласним судом 27 квiтня
1935 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФIТЦ Едуард Якович, 1902 р. народження,
к. Шенфельд Марiупольського р-ну Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Ленiнське
Лутугинського р-ну, агент по заготiвлi овочів. Донецьким обласним судом 27 квiтня 1935 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ФIТЦ Ердмон Мартинович, вiн же ФІЦ Ертман Мартинович, 1883 р. народження, к. Ферзенталь Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у с. Ленiнське Лутугинського р-ну, городник тресту "Доннархарч".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1962 роцi.
ФIТЦ Карл Якович, 1883 р. народження, с.
Ксенiвка Марiупольського р-ну Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Петрiвка
Станично-Луганського р-ну, рiльник пiдсобного господарства селищної лiкарнi. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФІТЦ Карл Якович, 1898 р. народження, с.
Богатовка Маріупольського р-ну Донецької обл.,
німець, освіта початкова. Проживав у м. Краснодоні, робітник шахти № 2-біс. «Трійкою» УНКВС по
Донецькій обл. 1 грудня 1937 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ФIТЦ Теодор Фрiдрiхович, 1900 р. народження, к. Греково, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. На час арешту
член ВКП(б). Проживав у с. Переможне Лутугинського р-ну, секретар сiльради. Донецьким обласним
судом 27 квiтня 1935 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФIТЦ Теодор Якович, 1900 р. народження, с.
Багатiвка Люксембурзького р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi
зал.ст. Пристiнок, Лутугинський р-н, завiдуючий
магазином. Арештований 21 травня 1938 року за
звинуваченням у приналежностi до антирадянської
диверсiйно-шкiдницької органiзацiї. 3 лютого 1939
року справу припинено за вiдсутнiстю складу зло-
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чину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995
роцi.
ФIЦ Герберт Вiльгельмович, 1903 р. народження, к. Пулино-Гута Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, коваль к-пу
"Бiльшовик". Особливою нарадою при НКВС СРСР
12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФIЦ Данило Iванович, 1883 р. народження,
к. Стрибiж 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 12
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ФIЦ Едуард Вiльгельмович, 1899 р. народження, к. Пулино-Гута Пулинського р-ну Київської обл., нiмець. Проживав у с. Варварiвка Кремiнського р-ну, коваль к-пу "Бiльшовик". Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФIЦ Олександр Мартинович, 1903 р. народження, к. Стрибiж Пулинського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Пантюхине Новопсковського р-ну, швець к-пу iм. Сталiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ФIЦ Рейнгольд Мартинович, 1895 р. народження, к. Фрайнвальд 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
12 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФIЦ Рудольф Вiльгельмович, 1897 р. народження, к. Пулино-Гута Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Лiсна Поляна Марківського р-ну, робiтник радгоспу "Старобiльський". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФIЦ Юлiус Мартинович, 1893 р. народження, к. Стрибіж Пулинського р-ну Київської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у Марківському р-ні, кравець к-пу iм. Кагановича. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ФIШБУХ Август Августович, 1875 (1876) р.
народження, с. Маковиці Новоград-Волинського рну Київської обл., нiмець, освiта середня. Проживав
у смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну. Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ФIШБУХ Арнольд Готлiбович, 1905 р. народження, с. Слобідка Новоград-Волинського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник
к-пу "Червоний хлiбороб". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФIШБУХ Михайло Михайлович, 1884 р.
народження, с. Маковиці Новоград-Волинського р-

ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу "Ударник". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФIШБУХ Райнгольд (Рейнгард) Емiльович, 1918 р. народження, к. Наталівка Новоград-Волинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Олексiївка Новоайдарського
р-ну, колгоспник к-пу "День урожаю". Особливою
нарадою при НКВС СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ФIШБУХ Роберт Михайлович, 1893 р. народження, с. Маковиці Новоград-Волинського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у м. Луганську, вiзник-приватник. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 10 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФIШЕР Антон Миколайович, 1887 р. народження, с. Новокраснiвка Марiупольського р-ну
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у смт Сiмейкине Краснодонського р-ну, робiтник
30-ї дистанцiї колiї Пiвденної залiзницi. Особливою
нарадою при Колегії ДПУ УРСР 2 березня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФIШЕР Едуард Якович, 1894 р. народження,
с. Малоорлiвка Чистякiвського р-ну Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у кол.с. Мирське Благiвської сiльради Ровеньківської мiськради,
директор сiльської школи. Судовою "трiйкою" при
Колегiї ДПУ УРСР 26 лютого 1934 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959
роцi.
ФIШЕР Еммануїл (Отто) Християнович,
1907 р. народження, м. Марiуполь Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у кол.к. Шеєрман Слов'яносербського р-ну, завгосп к-пу iм. Р.
Люксембург. Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 14 жовтня 1938 року.
Реабiлiтований у 1962 роцi.
ФIШЕР Iван Васильович, 1894 р. народження, с-ще зал.ст. Уразово, Валуйський р-н Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.
Вахрушеве Краснолуцької мiськради, слюсар шахти № 7-8. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 24 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ФIШЕР Олена Августiвна, 1904 р. народження, с-ще Азарiвка Лутугинського р-ну, нiмкеня, освiта початкова. Проживала в кол.к. Шеєрман
Слов'яносербського р-ну, домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1964 роцi.
ФIШЕР Федiр Якович, 1883 р. народження,
Днiпропетровська обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Лисичанську, модельник з-ду "Пролетар". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25
серпня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
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ФIШИЧ Iван Федорович, 1914 р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, українець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, сержант.
Вiйськовим трибуналом гарнiзону м. Комсомольська-на-Амурi, Хабаровський край, Російська Федерація, 5 вересня 1942 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ФIШИЧ Марiя Iванiвна, 1924 р. народження, м. Попасна, українка, освiта н/середня. Проживала в смт Калинове Попаснянського р-ну, колгоспниця к-пу iм. Ворошилова. Арештована 25 червня
1942 року за звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької розвідки. 29 червня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1942 роцi.
ФЛЕЙШАУЕР Андрiй Мартинович, 1908 р.
народження, к. Олександро-Невська Маріупольського повіту Катеринославської губернії, нiмець,
освiта початкова. Проживав у смт Ленінське Свердловської міськради, ремонтний робiтник-залізничник. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ФЛЕЙШАУЕР (ФЛЕЙШГАУЕР) Мартин
Йоганнович (Іванович), 1880 р. народження, к.
Олександро-Невська Маріупольського повіту Катеринославської губернії, нiмець, освiта початкова.
Проживав у кол.с. Добропілля Благiвської сiльради
Ровенькiвської мiськради, селянин-одноосібник. Репресований двічі. Постановою Судової "трiйки"
при Колегії ДПУ УРСР від 22 вересня 1931 року
висланий на 5 р. за межі України. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
в обох справах у 1989 роцi.
ФЛЕЙШАУЕР (ФЛЕЙШГАУЕР) Петро
Iванович, 1889 р. народження, кол.с. Добропiлля
Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради,
нiмець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Репресований двічі.
Арештований 2 листопада 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 вересня 1931 року.
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по Луганській обл. 29 вересня 1938 року засуджений до
розстрілу. Страчений 13 жовтня 1938 року. Реабiлiтований відповідно у 1931 і 1961 роках.
ФЛЕЙШАУЕР Фрiдрiх Едуардович, 1906 р.
народження, кол.с. Добропiлля Благiвської сiльради
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Ровеньки, тесляр маслозаводу. Арештований 3 вересня 1941 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом
був етапований углиб країни. Перебуваючи пiд
слiдством, помер у травнi 1942 року. Реабiлiтований у 1967 роцi.
ФЛЕММЕР Володимир Юрiйович (Юлiйович), 1914 р. народження, Григорiопольський р-н,
Молдова, нiмець, освiта початкова. Проживав у смт
Талове Краснодонського р-ну, бухгалтер шахти №
7-10. Донецьким обласним судом 23 червня 1938
року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ФЛЕХНЕР Гарольд Людвiгович, 1917 р. народження, с. Каменка, Ростовська обл., Росiйська
Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у с.

Боровеньки Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу iм.
Комiнтерну. Особливою нарадою при НКВС СРСР
12 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ФЛЕХНЕР Людвiг Фрiдрiхович, 1886 р. народження, к. Пулинська Гута Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освіта початкова. Проживав у
с. Боровеньки Кремiнського р-ну, сторож к-пу iм.
Комiнтерну. Особливою нарадою при НКВС СРСР
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.
ФЛIС Антон Iванович, 1896 р. народження,
Проскурiвський р-н Вiнницької обл., поляк, освiта
початкова. Проживав у с. Бабодинка Троїцького рну, робiтник бурякорадгоспу "Кислiвський".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ФЛIС Iван Йосипович, 1906 р. народження,
Городоцький р-н Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Новоолександрiвка Троїцького р-ну, колгоспник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФЛОРА Борис Павлович, 1928 р. народження, с. Байтали Ананьївського р-ну Одеської обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у с-щі
Свiтличне Краснодонської міськради, вибiйник шахти № 3-14. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС
Луганської обл. 7-8 сiчня 1949 року засуджений до
25 р. позбавлення волi. 18 вересня 1956 року
Вiйськовим трибуналом Київського вiйськового
округу вирок скасовано, справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ФЛЮСТИКОВ Михайло Iзмайлович (Самійлович, Семенович), 1896 р. народження, м.
Краснодон, українець, освiта початкова. Проживав
у Краснодонi, лебiдчик шахти "Перемога". Репресований двічі. Арештований 22 грудня 1932 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 лютого
1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькій обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабiлiтований відповідно у
1994 і 1957 роках.
ФОГЕЛЬ Герберт Iванович, 1914 р. народження, к. Криничка Амвросiївського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Зеленопiлля Свердловської мiськради, завiдуючий
початковою школою. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 23 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ФОГЕЛЬ Гордiй Iванович, 1908 р. народження, Старокаранський р-н Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi Новоукраїнка Ровенькiвської мiськради, бджоляр к-пу
"Вперед Червоний Прапор". Арештований 18 лютого 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 вересня 1941 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФОГЕЛЬ Петро Петрович, 1896 р. народження, х. Ганнiвка, Марiупольський р-н Донецької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у кол.к.
Енгельса Краснодонського р-ну, сторож аеродрому
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Луганської школи пілотiв. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ФОГЕЛЬ Петро Християнович, 1864 р. народження, х. Ганнiвка, Маріупольський р-н Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
кол.к. Енгельса Краснодонського р-ну, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Арештований 2 листопада 1933 року за звинуваченням у шпигунствi.
16 березня 1934 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 3 червня 1934 року арештований за звинуваченням у
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї.
27 серпня 1934 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1934 роках.
ФОГЕЛЬЗАНГ (ФУГЕЛЬЗАНГ) Адольф
Михайлович, 1899 р. народження, к.№ 8 Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, колгоспник кпу iм. Р.Люксембург. Репресований двічі. Арештований 27 травня 1934 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 13 серпня 1934 року справу
припинено за недоведеністю звинувачення, з-під
варти звільнений. Спецколегiєю Донецького обласного суду 2 серпня 1935 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований відповідно у 1994
і 1989 роках.
ФОГЕЛЬЗАНГ Берта Антонiвна, 1904 р. народження, Росiйська Федерацiя, нiмкеня, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, домогосподарка. Репресована двiчi. Арештована 4 вересня 1941
року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi.
18 вересня 1941 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942
року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована вiдповiдно у 1994 i 1972 роках.
ФОГЕЛЬЗАНГ Iван Фрiдрiхович, 1893 р.
народження, кол.к. Кузнецiвка Марiупольського рну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, кранiвник з-ду iм. Жовтневої
революцiї. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 25 лютого 1934 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФОГЕЛЬЗАНГ Карл Михайлович, 1898 р.
народження, Марiупольський р-н Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Федорiвка Краснолуцької мiськради, колгоспник к-пу iм.
Р.Люксембург. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 22 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФОГЕЛЬЗАНГ (ФУГЕЛЬЗАНГ) Олександр Михайлович, 1902 р. народження, к. № 8
Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Ленiнське Лутугинського р-ну, тесляр к-пу "Нойєс Лебен". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ФОГЛЕР Франц Юзефович, 1900 р. народження, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова. Проживав у м, Брянка, вибiйник Брянківського рудника. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.

ФОЙН Мар'ян Войцехович, 1909 р. народження, с. Спiвак Плужнянського р-ну Вiнницької
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Євсуг
Бiловодського р-ну, колгоспник. Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФОКIН Василь Якович, 1911 р. народження,
с. Осинове Новопсковського р-ну, росiянин, освiта
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 2 роти
1449 саперного батальйону. Вiйськовим трибуналом 22 бригади 5 саперної армiї 5 березня 1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1997 роцi.
ФОКIН Володимир Якович, 1888 р. народження, с. Олександрiвка Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав в Олександрiвці, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 22 березня 1930 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ФОКIН Микола Iванович, 1908 р. народження, м. Первомайськ, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, токар механiчного
цеху тресту "Краснодонвугiлля". Арештований 3
червня 1943 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькою полiцiєю та антирадянськiй агiтацiї. 11 серпня 1944 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФОКIН Митрофан Федорович, 1904 р. народження, с. Шатiлово Русько-Бродського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у смт Лотикове Слов'яносербського р-ну, крiпильник шахти iм. Лотикова.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 1 жовтня 1941 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФОКIН Михайло Степанович, 1909 р. народження, с. Кузатово Ардатовського р-ну Горьковської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Юр'ївка Лутугинського рну, робiтник бурової розвiдки. Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 15 вересня 1930 року засуджений до 2 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФОКIН Петро Полiкарпович, 1885 р. народження, с. Плотина Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Плотині,
лiсник лiсгоспу "Первомайський". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 11 жовтня
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
ФОКIН Федiр Iванович, 1871 р. народження,
с. Плотина Станично-Луганського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Плотинi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ від 14 жовтня 1929 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ФОМЕНКО Василь Iванович, 1912 р. народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта середня. Проживав у м. Старобiльську, пенсiонер. Арештований 5 лютого 1943
року за звинуваченням у пособництві нiмецьким
окупантам. 3 березня 1943 року справу припинено
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у
1994 роцi.
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ФОМЕНКО (ХВОРОСТЯНКО) Вiра Григорiвна, 1917 р. народження, с. Новоганнiвка Краснодонського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, завiдуюча буфетом їдальнi № 1
тресту "Доннархарч". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 22 липня 1944 року засуджена до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ФОМЕНКО (ХОМЕНКО) Володимир Васильович, 1912 р. народження, с. Рудове Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Рудовому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 7
грудня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФОМЕНКО Володимир Трохимович, 1888
р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова. Проживав у Кремiннiй, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Постановою Особливої
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 сiчня 1931 року висланий за 3 р. за межi України. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1989 i 1990 роках.
ФОМЕНКО Галина Адольфiвна, 1920 р. народження, с. Тартачок Мархлевського р-ну Київської обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в с.
Маслакове Троїцького р-ну, колгоспниця к-пу "20
рокiв Жовтня". Луганським обласним судом 16 липня 1950 року засуджена до 10 р. позбавлення волi.
12 лютого 1955 року Верховним судом УРСР міру
покарання знижено до 6 р. Реабiлiтована у 1991
роцi.
ФОМЕНКО Григорiй Іонович, 1912 р. народження, с. Нижня Сироватка Сумського р-ну Сумської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, спiвробiтник
райвiддiлу мiлiцiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 7 березня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1993 роцi.
ФОМЕНКО Дмитро Абрамович, 1893 р. народження, с. Курячiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Курячiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 квiтня 1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ФОМЕНКО Дмитро Iванович, 1912 р. народження, с. Алексєєвка Алексєєвського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
вища. Проживав у м. Лисичанську, iнженер Сєверодонецької ДРЕС. Вiйськовим трибуналом вiйськ
МВС Ярославської обл., Росiйська Федерацiя, 10
жовтня 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ФОМЕНКО Євген Георгiйович, 1925 р. народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської
мiськради, росiянин, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 13 зенiтного артдивiзiону.
Вiйськовим трибуналом 88 стрiлецької дивiзiї 20
липня 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ФОМЕНКО Євген Олександрович, 1907 р.
народження, м. Стаханов, українець, освiта середня. Проживав у Стахановi, помiчник головного
iнженера шахти № 1. Вiйськовою колегiєю Верхов-

ного суду СРСР 20 вересня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ФОМЕНКО Євгенiя Степанiвна, 1899 р. народження, х. Рогалик, Волошинський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, без певних занять. Арештована 16 вересня 1944 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної монархiчної органiзацiї. 25-30 листопада 1944 року
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, зпiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1944 роцi.
ФОМЕНКО Іван Васильович, 1913 р. народження, с. Покровське Артемівського р-ну Донецької обл., українець, освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий 39 полку. До призову проживав
на зал.ст. Кондрашівська. Військовим трибуналом 4
стрілецької дивізії 8 травня 1942 року засуджений
до розстрілу і того ж дня страчений. Реабілітований
у 1994 році.
ФОМЕНКО Iван Гордiйович, 1894 р. народження, с. Заводянка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Заводянцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР від 14 липня 1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ФОМЕНКО Iван Михайлович, 1921 р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради,
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець,
курсант авiашколи в м. Кiровабаді, Азербайджанська РСР. Вiйськовим трибуналом 40 району авiацiйного базування 24 жовтня 1942 року засуджений до
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ФОМЕНКО Кирило Матвiйович, 1892 р.
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Мiусинську, коваль Штерiвської ДРЕС. Репресований
двiчi. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї
ДПУ УРСР від 20 лютого 1934 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
1961 i 1989 роках.
ФОМЕНКО Костянтин Iванович, 1879 р.
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новiй Астраханi, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою
при Колегiї ДПУ УРСР 10 травня 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ФОМЕНКО Ксенiя Iванiвна, 1896 р. народження, с. Пантелiївка Краснодонського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в м. Алмазна
Стахановської мiськради, не працювала. Луганським обласним судом 12 грудня 1945 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. 22 серпня 1946 року
пiсля дослiдування вирок скасовано, справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1946 роцi.
ФОМЕНКО Кузьма Свиридович, 1896 р.
народження, с. Ребриковка Волошинського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець,
освiта початкова. Проживав у с. Волнухине Лутугинського р-ну, ветсанiтар к-пу "1-е Травня".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
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обл. 6 жовтня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ФОМЕНКО Макар Кiндратович, 1922 р. народження, с. Микiльське Мiловського р-ну, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 30 Бахтинського прикордонного загону.
Вiйськовим трибуналом військ НКВС Алма-Атинської обл., Казахська РСР, 31 травня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ФОМЕНКО Максим Федорович, 1892 р. народження, с. Заводянка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Заводянцi,
селянин-одноосiбник. Арештований 28 квiтня 1933
року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй агiтацiї. 5 червня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФОМЕНКО Матвiй Онисимович, 1882 р.
народження, с. Голодаєвка Матвєєво-Курганського
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний
Луч, начальник станцiї Анрут Хрустальненського
рудоуправлiння. Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ФОМЕНКО Мефодій Олексійович, 1892 р.
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, українець, освіта почпткова. Проживав на х. Зачатівка
Чистяківського р-ну Донецької обл., робітник металургійного з-ду. Судовою "трiйкою" при Колегії
ДПУ УРСР 8 січня 1934 року висланий за межі
України. Реабілітований у 1989 році.
ФОМЕНКО Микита Євдокимович, 1905 р.
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, агент вiддiлу постачання склозаводу "Пролетар". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25
серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФОМЕНКО Микола Дмитрович, 1896 р. народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Євсузі, бонiфiкатор
райздороввiддiлу. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФОМЕНКО Микола Максимович, 1926 р.
народження, с. Весела Гора Слов'яносербського рну, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий. Вiйськовим трибуналом Азовської
вiйськової флотилiї Чорноморського флоту 21 березня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ФОМЕНКО Михайло Васильович, 1884 р.
народження, смт Краснорiченське Кремiнського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Краснорiченському, бухгалтер пункту "Заготзерно".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 5 серпня 1941 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ФОМЕНКО Михайло Вiссарiонович, 1898
р. народження, с. Дiброва Мiловського р-ну, українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, начальник науково-випробувального зенiтного полiгону. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 11

лютого 1938 року засуджений до розстрiлу і того ж
дня страчений. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ФОМЕНКО Михайло Овсiйович, 1885 р.
народження, с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Бiлокуракине, робiтник зал.ст. Катран. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФОМЕНКО Олексiй Гарасимович, 1892 р.
народження, х. Рогалик, Волошинський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, конюх облветлiкарнi. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 8 квiтня 1944 року засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ФОМЕНКО Павло Вуколович, 1881 р. народження, с-ще Вільне Вовчанського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Алчевську, крiпильник шахти № 3. Арештований
20 лютого 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. В процесi слiдства звинувачення
не було доведено, справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.
ФОМЕНКО Павло Єлисейович, 1877 р. народження, с. Попiвка Канівського р-ну Київської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Антрацитi, бджоляр змiшторгу. Арештований 23
листопада 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11 липня 1942 року виправданий
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл., з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942
роцi.
ФОМЕНКО Петро Андрiйович, 1891 р. народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новiй Астраханi,
слюсар
Новоастраханської
МТС.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1956 роцi.
ФОМЕНКО Петро Пилипович, 1924 р. народження, с. Пiонерське Станично-Луганського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Пiонерському, колгоспник к-пу iм. Iллiча. Арештований 16 лютого 1943 року за звинуваченням у добровiльному навчаннi в школi полiцейських м. Луганська в перiод окупацiї. 24 березня 1943 року справу
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФОМЕНКО Савелiй Прокопович, 1897 р.
народження, с. Верхньокам'янка Попаснянського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Верхньокам'янці, кравець Лисичанської держшвейфабрики. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ФОМЕНКО Якiв Гнатович, 1885 р. народження, Куйбишевський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, кочегар. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ФОМИЧ Тимофiй Тарасович, 1890 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Мiстках, селянин-одноосiбник. Арештований 30 квiтня 1932 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 серпня
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1932 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.
ФОМИЧОВ Iван Iванович, 1913 р. народження, с. Большой Конь Дубенського р-ну Тульської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 63 запасного
стрiлецького батальйону. До призову в армію проживав у м. Первомайську. Арештований 18 березня
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 6 травня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1999 роцi.
ФОМИЧОВ Iван Федорович, 1903 р. народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Привiллi, електрослюсар шахти iм. Артема. Репресований двічі.
Колегiєю ОДПУ 22 лютого 1934 року засуджений
до 3 р. позбавлення волi. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 22 липня 1936 року засуджений до 5 р.
позбавлення волі після відбуття попереднього строку покарання. Реабiлiтований в обох справах у 1989
роцi.
ФОМИЧОВ Лаврентiй Гарасимович, 1888
р. народження, Стародубський р-н Чернiгiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Лисичанську, рахiвник лiсного складу тресту "Лисичанськвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1956 роцi.
ФОМИЧОВ Петро Сидорович, 1908 р. народження, х. Красноярський, Верхньокурмоярський
р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки,
робiтник шахти № 15 "Ударник". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФОМИЧОВ Федiр Тимофiйович, 1882 р. народження, с. Олександрiвка Малоархангельського
р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Брянка, тесляр
зал.ст. Орлівка. Спецколегiєю Донецького обласного суду 15 жовтня 1936 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФОМИЧОВА Олена Матвiївна, 1881 р. народження, с. Подолянь Орловського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Брянка, домогосподарка.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 12 червня 1944 року засуджена до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ФОМIН Василь Леонiдович, 1909 р. народження, ст-ця Краснокутська Чернишевського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта н/середня. Проживав у м. Луганську, рахiвник житлово-комунального вiддiлу з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ФОМIН Леонiд Iванович, 1895 р. народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської мiськради,
росiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi зал.ст.
Плєшаково, Звєревський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, бригадир колiйників. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 12 лютого 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.

ФОМIН Макар Данилович, 1892 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Великому
Суходолi, завгосп к-пу iм. Будьонного. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 вересня
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФОМIН Мокiй Гнатович, 1880 р. народження, Серафимовицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робітник холодильника. Арештований 25 жовтня 1941 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 5 грудня 1942 року справу
припинено за смертю підслідного. Реабiлiтований у
1995 роцi.
ФОМIН Олександр Гаврилович, 1885 р. народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Кримському, сторож саду к-пу iм. Ворошилова. Арештований 8 квiтня 1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 травня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФОМIН Петро Семенович, 1892 р. народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Верхня Дуванка Сватiвського р-ну, рахiвник сiльської кооперацiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
ФОМIНА Маргарита Францiвна, 1886 р.
народження, м. Єфремов Тульської обл., Росiйська
Федерацiя, нiмкеня, освiта середня. Проживала в м.
Красний Луч, не працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 12 жовтня 1945
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ФОМIНОВ Олексiй Павлович, 1916 р. народження, с. Маслакове Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у с. Новоандрiївка
Бiлокуракинського р-ну, тракторист радгоспу "Червоноармiєць". Арештований 8 березня 1943 року за
звинуваченням у службi в нiмецькiй полiцiї під час
окупацiї. 31 березня 1943 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФОМIНСЬКИЙ Петро Миколайович, 1882
р. народження, м. Горький, Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта вища. Проживав у смт Фащiвка
Антрацитiвського р-ну, лiкар медамбулаторiї.
Спецколегiєю Донецького обласного суду 21 листопада 1946 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ФОМОВСЬКИЙ Василь Iванович, 1930 р.
народження, Глушковський р-н Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав у м. Стахановi, студент гiрничого технiкуму.
Луганським обласним судом 11 липня 1950 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 26 сiчня 1955
року Верховним судом УРСР мiру покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ФОМЧЕНКО (ХОМЧЕНКО) Iван Давидович, 1873 р. народження, с. Астахове Свердловської мiськради, українець, неписьменний. Проживав
в Астаховому, селянин-одноосiбник. Постановою
Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 15
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квiтня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ФОНДІС Еммануїл Еммануїлович, 1896 р.
народження, с. Тiфенбрун Молочанського р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у с. Ритикове Свердловської мiськради,
шкільний учитель. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 12 жовтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФОНОТОВ Василь Миколайович, 1904 р.
народження, с. Нова Каракуба, Донецька обл., грек,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, бухгалтер їдальнi з-ду iм. Артема. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФОРКАСЕВИЧ Станiслав Йосипович, 1898
р. народження, м. Варшава, Польща, поляк, освiта
середня. Проживав у м. Золоте Первомайської
мiськради, директор цегельного з-ду iм. Шмiдта.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 14 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1955 роцi.
ФОРМАНЧУК Максим Феоктистович,
1874 р. народження, с. Слобода-Шаргородська Шаргородського р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, майстер
об’єднання "Доненерго-3". "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 21 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Вирок виконано 10 жовтня 1938 року.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФОРТУНОВСЬКИЙ Карпо Григорович,
1892 р. народження, с. Студена Піщанського р-ну
Вінницької обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Луганську, шкiльний учитель. Арештований 26 квiтня 1931 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 28 листопада 1931 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.
ФОФІЛОВ Григорiй Прокопович, 1896 р.
народження, х. Фомихiн, Серафимовицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, робітник шахти № 7-8
"Карл". Донецьким обласним судом 15 червня 1935
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ФРАЙ Iван Iванович, 1904 р. народження, к.
Маринопiль Люксембурзького р-ну Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, завiдуючий гаражем автопарку шахти № 12.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 13 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1964
роцi.
ФРАЙГАНГ Адольф Карлович, 1886 р. народження, с. Нейманiвка Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Чепигiвка Сватiвського р-ну, робiтник радгоспу iм.
Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР
28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФРАЙЗЕНГЕР Еммануїл Зейвельович,
1912 р. народження, м. Люблiн, Польща, єврей.
Проживав у м. Перевальську, електрослюсар
Центральних електромеханiчних майстерень тресту

"Ворошиловвугiлля". Луганським обласним судом
17 липня 1941 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1988 роцi.
ФРАНК Альберт Якович, 1913 р. народження, Березівський р-н Одеської обл., нiмець, освiта
початкова. Проживав у м. Свердловську, возій
артiлi "Гужовик". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 21 листопада 1942 року засуджений до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ФРАНК Андрiй Фрiдрiхович, 1879 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 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ФРАНК Варвара Лаврентiївна, 1900 р. народження, с. Куцiвка Костянтиноградського р-ну
Полтавської 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. 15 березня 1938
року справу припинено, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1995 роцi.
ФРАНК Еммануїл Петрович, 1893 р. народження, с. Бучки, Харкiвська обл., нiмець, освiта
початкова. Проживав у с-щi Козакiвка Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 31 жовтня 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ФРАНК Iван Володимирович (Венiамiнович), 1890 р. народження, с. Олександрiвка,
Днiпропетровська обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Попасна, бригадир свинарiв сiльгоспбази вiддiлу робiтничого постачання зал.ст. Попасна. Репресований двічі. Арештований 17 грудня
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 лютого 1934 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькій обл. 26 листопада
1937 року засуджений до розстрілу. Реабiлiтований
відповідно у 1995 і 1967 роках.
ФРАНК Йосип Петрович, 1895 р. народження, Полтавська обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щі Козакiвка Антрацитівського р-ну, конюх колгоспу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.
ФРАНК Регiна Християнiвна, 1899 (1900) р.
народження, к. Морiнек Горноставїського р-ну
Днiпропетровської 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.
ФРАНК Рудольф Францович, 1913 р. народження, Березівський р-н Одеської обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, возій артiлi "Гужовик". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 30 жовтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
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ФРАНК Юлiус Вiльгельмович, 1886 р. народження, с. Стара Гута Ємiльчинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Новоандрiївка Бiлокуракинського р-ну, тесляр радгоспу "Червоноармiєць". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФРАНКЕВИЧ Микола Йосипович, 1900 р.
народження, м. Хабаровськ, Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Попасна,
слюсар з-ду iм. К.Маркса. Арештований 27 серпня
1937 року за звинуваченням у шпигунствi на користь Японiї. 22 червня 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФРАНКЕВИЧ Ольга Захарiвна, 1905 р. народження, м. Орджонiкiдзе, Росiйська Федерацiя,
росiянка, освiта середня. Проживала в м. Первомайську, акушерка мiської полiклiнiки. Арештована 24
вересня 1937 року за пiдозрою у шпигунствi. 22 березня 1938 року справу припинено за малозначнiстю. Реабiлiтована у 1938 роцi.
ФРАНКОВСЬКИЙ Iван Антонович, 1887 р.
народження, с. Хотень Iзяславського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт
Бiрюкове Свердловської мiськради, колгоспник кпу iм. Сталiна. Комісією НКВС і Прокуратури
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ФРАНКОВСЬКИЙ Михайло Антонович,
1885 р. народження, с. Соломна Сатанiвського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, швець к-пу
"Паризька комуна". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФРАНКОВСЬКИЙ Станiслав Антонович,
1870 р. народження, с. Потереба Славутського р-ну
Хмельницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Валуйське Станично-Луганського р-ну,
колгоспник к-пу "Своя праця". Особливою нарадою
при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ФРАНКУДАТIС Матвiй Єгорович, 1881 р.
народження, Туреччина, грек, освiта початкова.
Проживав у смт Ленiнське Свердловської мiськради, крiпильник шахти iм. Чубаря. Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ФРАНЦКЕВИЧ (ФРАНСКЕВИЧ) Казимир
Гнатович, 1897 р. народження, с. Сiльце Славутського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова.
Проживав у с. Валуйське Станично-Луганського рну, завiдуючий молокофермою к-пу "Своя праця".
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1966 роцi.
ФРАНЧАК Юзеф Антонович, 1905 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у с. Євсуг Бiловодського р-ну, завiдуючий гаражем райспоживспiлки. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ФРАНЬКО Йосип Iванович, 1897 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, маляр шахти № 8-9. "Трiйкою"

УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФРЕЙ Едвiн Юлiусович, 1919 р. народження, к. Манвелiвка Василькiвського р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
м. Гiрське Первомайської мiськради, електрослюсар шахти № 1-2 "Гірська". Донецьким обласним
судом 16 березня 1939 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ФРЕЙ Iван Карлович, 1905 р. народження,
с. Черновка, Оренбурзька обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Новолимарiвка Бiловодського р-ну, селянин-одноосiбник.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 серпня
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 28 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФРЕЙ Якiв Iванович, 1905 р. народження, к.
Марiєнфельд, Донецька обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, майстер прядильно-фарбувального цеху фабрики iм. Ворошилова.
Луганським обласним судом 25 серпня 1941 року
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ФРЕЙГАНГ Вiльгельм Готлiбович, 1872 р.
народження, с. Солодирi Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. Комiнтерну. Арештований 2 грудня
1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 березня 1993 роцi справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФРЕЙД Готфрiд Готфрiдович, 1895 р. народження, к. Лодзянiвка Пулинського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Кам'янка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний колос". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
15 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФРЕЙДIН Матвiй Абрамович, 1882 р. народження, м. Бихов, Могильовська обл., Бiлорусь, єврей, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
експедитор тресту "Обллегпром". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 8 сiчня 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ФРЕЙЗЕР Ганна Архипiвна, 1912 р. народження, смт Георгiївка Лутугинського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 18 листопада 1944 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1965 роцi.
ФРЕЙЛIХ Федiр Федорович, 1907 р. народження, м. Первомайськ, нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Стахановi, електрослюсар шахти iм.
Iллiча. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ФРЕЙМАН Едуард Якович, 1888 р. народження, к. Казеносiльськ Люксембурзького р-ну
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у м. Олександрiвську Артемівської райради м. Луганська, не працював. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого 1934 року засуджений
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
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ФРЕЙТАГ Фрiдрiх Якович, 1893 р. народження, с. Водяне Марiупольського р-ну Донецької
обл., нiмець. Проживав у с. Першозванiвка Лутугинського р-ну, сторож к-пу iм. Р.Люксембург. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 28 грудня 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ФРЕЙШЕР (ФРЕШЕР) Отто Оттович, 1898
р. народження, кол.с. Зоря Бiлогорiвської сiльради
Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початкова.
Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу
iм. К.Маркса. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ФРЕНКЕЛЬ Борис Леонтiйович, 1903 р. народження, Бiлорусь, єврей, освiта середня. Проживав у м. Лисичанську, голова райспоживспiлки.
Спецколегiєю Донецького обласного суду 14 квiтня
1936 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ФРЕШЕР Густав Оттович, 1895 р. народження, кол.с. Зоря Бiлогорiвської сiльради Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав
за мiсцем народження, бригадир к-пу iм. К.Маркса.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1963 роцi.
ФРЕШЕР Емiлiя Пилипiвна, 1880 р. народження, к. Корстець, Таврiйська губернiя, нiмкеня,
освiта початкова. Проживала в кол.с. Зоря Бiлогорiвської сiльради Попаснянського р-ну, колгоспниця
к-пу iм. К.Маркса. Арештована 19 листопада 1937
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.
Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ФРЕШЕР Емiль Iванович, 1877 р. народження, кол.с. Зоря Бiлогорiвської сiльради Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав
за мiсцем народження, сторож к-пу iм. К.Маркса.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 31 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
ФРЕШЕР Карл Iванович, 1882 р. народження, кол.с. Зоря Бiлогорiвської сiльради Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав за
мiсцем народження, колгоспник к-пу iм. К.Маркса.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1963 роцi.
ФРЕШЕР Карл Карлович, 1908 р. народження, кол.с. Зоря Бiлогорiвської сiльради Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав
за мiсцем народження, завiдуючий хатою-лабораторiєю к-пу iм. К.Маркса. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ФРЕШЕР Фрiдрiх Карлович, 1899 р. народження, с. Шилiвка Добропiльського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта середня. Проживав у м. Луганську, бухгалтер депо Родакове. Особливою
"трiйкою" НКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1957 роцi.
ФРIДМАН Зелiк Шмульович, 1913 р. народження, Польща, єврей, освiта середня. Проживав у
м. Красний Луч, перукар побуткомбінату шахти
"Сталiнський вибiй". Особливою нарадою при

НКВС СРСР 18 жовтня 1940 року засуджений до 5
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФРIДМАН Король Хаймович, 1918 р. народження, м. Варшава, Польща, єврей, освiта початкова. Проживав у смт Донецький Кiровської
мiськради, не працював. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 20 травня 1942 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ФРIДРIХ Бернгардт Альбертович, 1918 р.
народження, с. Фiдич Володарського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Мiстки Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. Постишева. Особливою нарадою при НКВС СРСР 28
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФРIДРIХ Варвара Трохимiвна, 1907 р. народження, с. Засупоївка Переяславського р-ну Київської обл., українка, освiта початкова. Проживала
в м. Старобiльську, чорнороб зал.ст. Старобiльськ.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 15 квiтня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ФРIДРIХ Iван Якович, 1884 р. народження,
с. Васерове Мелiтопольського р-ну Днiпропетровська обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, машинiст парової машини з-ду iм. Якубовського. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФРIДРIХ Пилип Войцехович, 1891 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, пенсiонер. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 16 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ФРIДРIХ Рейнгольд Петрович, 1893 р. народження, с. Цвiтянка Пулинського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Жовтневе Троїцького р-ну, тесляр-кустар. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ФРIЗЕ Берта Федорiвна, 1910 р. народження, с. Листвянка Куйбишевського р-ну Запорiзької
обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в м.
Брянка, колгоспниця к-пу iм. Р.Люксембург. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1966 роцi.
ФРIЗЕ Олександр Андрiйович, 1912 р. народження, кол.к. Тельмана Брянкiвської мiськради,
нiмець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу iм. Р.Люксембург. Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у
1962 роцi.
ФРIЗЕ Федот Iванович, 1905 р. народження,
кол.к. Тельмана Брянкiвської мiськради, нiмець,
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження,
коваль к-пу iм. Р.Люксембург. "Трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ФРIЦ Еммануїл Якович, 1908 р. народження, с. Катеринополь Тарасовського р-ну Ростовсь-
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кої обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Трудове Новоайдарського р-ну,
шкiльний учитель. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1962 роцi.
ФРОЙБЕРГ Ванда Володимирiвна, 1897 р.
народження, м. Рославль Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, полька, освiта н/середня. Проживала в м. Луганську, не працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 17 квiтня
1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ФРОЛОВ Андрiй, 1903 р. народження, м.
Старобiльськ, росiянин, освiта початкова. Проживав у Старобiльську, учень ремiсничого училища.
Старобiльською повiтовою ЧК 22 лютого 1919 року
порушено справу за звинуваченням у контрреволюцiйних замiрах. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФРОЛОВ Андрiй Якович, 1875 р. народження, с. Дорохова, Калузька губернiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Брянка, приватний возій.
Арештований 4 лютого 1930 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 2 квiтня 1930 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.
ФРОЛОВ Василь Iванович, 1881 р. народження, Морозовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, робiтник мiськхарчоторгу.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1959 роцi.
ФРОЛОВ Василь Iванович, 1915 р. народження, смт Великий Лог Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 2 артдивiзiону 32 окремої стрiлецької бригади. Вiйськовим трибуналом 63 морської стрiлецької бригади 24 сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. 14 лютого 1942 року Верховним судом
СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ФРОЛОВ Василь Назарович, 1914 р. народження, м. Перевальськ, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 18 окремого батальйону хiмзахисту. Вiйськовим трибуналом Бакинського гарнiзону, Азербайджанська РСР, 29 травня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ФРОЛОВ Василь Юхимович, 1877 р. народження, х. Караїчев, Глубокинський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, сторож
їдальнi шахти № 1-5-біс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФРОЛОВ Григорiй Євстигнiйович, 1903 р.
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня.
Проживав у Луганську, не працював. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ФРОЛОВ Євсигній Кирилович, 1879 р. народження, х. Стара Станиця, Каменський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Краснодонi, сторож.

"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 11
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФРОЛОВ Єгор Якимович він же КОРОЛЬОВ Василь Гнатович, 1884 р. народження, х.
Клєтсько-Почтовський, Клєтський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, шорник
шахти № 5-бiс. Постановою Особливої наради при
Колегії ДПУ УРСР від 23 травня 1934 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФРОЛОВ Iван Васильович, 1898 р. народження, ст-ця Гундоровська Глубокинського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, слюсар шахти № 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ФРОЛОВ Iван Микитович, 1885 р. народження, с. Березово Черепетського р-ну Тульської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, конюх склозаводу "Пролетар". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 27 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФРОЛОВ Кирило Васильович, 1885 р. народження, с. Iзносково Льговського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. Проживав у м.
Алчевську, бригадир вагоноремонтного пункту
зал.ст. Алчевськ. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 21 грудня 1937 року засуджений до 12
р. позбавлення волi. 11 сiчня 1939 року Залiзничною колегiєю Верховного суду СРСР справу повернено на дослiдування. 2 липня 1940 року справу
припинено за малозначнiстю, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФРОЛОВ Микола Iванович, 1888 р. народження, с. Фоновка, Тамбовська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м.
Лисичанську, агент з постачання змiшторгу.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 31 жовтня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ФРОЛОВ Микола Якович, 1908 р. народження, с. Нижньодеревечка Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi
Верхня Краснянка Краснодонського р-ну, десятник
шахти мiсцевпрому № 70. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 4 липня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
ФРОЛОВ Олексiй Андрiйович, 1896 р. народження, х.Ізотовський, Клєтський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Красному Лучi, кравець
швейної фабрики. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 26 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФРОЛОВ Олексiй Арсенович, 1891 р. народження, смт Георгiївка Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Георгiївцi, кучер шахти "Промрозвiдка". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.
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ФРОЛОВ Федiр Кирилович, 1873 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Великому
Суходолi, не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ФРОЛОВА Анна Романiвна, 1924 р. народження, с. Дичня, Орловська обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 1105 стрiлецького полку 328 стрiлецької дивiзiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР
3 березня 1945 року засуджена до 2 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1993 роцi.
ФРОЛОВА Вiра Якiвна, 1924 р. народження,
м. Стаханов, росiянка, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий дегазацiйної роти. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 27 липня
1944 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1993 роцi.
ФРОЛОВА Євгенiя Петрiвна, 1915 р. народження, м. Первомайськ, росiянка, освiта н/середня.
Проживала в м. Луганську, бухгалтер тресту "Луганськпостачвугiлля". 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 1994 роцi.
ФРОЛОВА Марiя Пилипiвна, 1891 р. народження, с. Нiкольське Солнцевського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, неписьменна.
Проживала в смт Мирне Краснодонського р-ну, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Iркутської обл., Росiйська Федерацiя, 2 сiчня
1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.
ФРОЛОВА Мотрона Iванiвна, 1907 р. народження, с. Давидо-Микiльське Краснодонського рну, українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, селянка-одноосiбниця. Арештована 18
квiтня 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30 квітня 1930 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1930 роцi.
ФРОЛЬ Адам Станiславович, 1918 р. народження, м. Iзяслав Вiнницької обл., поляк, освiта
початкова. Проживав у смт Бiловодськ, колгоспник
к-пу iм. Ленiна. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФРОЛЬ Станiслав Миколайович, 1877 р.
народження, с. Хотень Плужнянського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт
Бiловодськ, коваль к-пу iм. Ленiна. Комiсiєю НКВС
i Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФРОЛЬЧЕНКО Олександр Порфирович,
1900 р. народження, с. Нижня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, завідуючий магазином радгоспу iм. 8 Березня. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1957 роцi.
ФРОНТМАН Гнат Лейбович, 1891 р. народження, м. Лодзь, Польща, єврей, освiта початкова.
На час арешту член ВКП(б). Проживав у с. Олександропiлля Попаснянського р-ну, голова к-пу "Про-

грес". Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ФРОСТ Антон Ернстович, 1892 р. народження, с. Куцiвка, Полтавська обл., нiмець, освiта
початкова. Проживав у с-щi Козакiвка Антрацитiвського р-ну, ветсанiтар к-пу "Роте Фане". Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ФРУВЕРТ Олексiй Антонович, 1892 р. народження, Чехословаччина, нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Iзварине Краснодонської
мiськради, рахiвник центральної комори групи
шахт. Особливою нарадою при НКВС СРСР 23 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ФУДАНЄВ Костянтин Данилович, 1905 р.
народження, с. Зiнове Дворiчанського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта середня. Проживав у с.
Веселе Старобiльського р-ну, зоотехнiк 2-ї дiльницi
радгоспу "Скотар". Старобiльським окружним судом 6 квiтня 1934 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ФУДЗИЦЬКИЙ Владислав Петрович, він
же ФУДЗІНСЬКИЙ Володимир Петрович (Павлович), 1908 р. народження, с. Любарська Гута Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Новочервоне Троїцького рну., колгоспник к-пу "Новочервоне". Особливою
нарадою при НКВС СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФУДЗИЦЬКИЙ (ФУДЗІНСЬКИЙ) Казимир Петрович, 1895 р. народження, с. Кам'янка
Ярунського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Новочервоне Троїцького р-ну,
колгоспник к-пу "Перемога". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 24 листопада 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФУКС Адольф Якубович, 1910 р. народження, с. Донцiвка Марiупольського р-ну 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. Страчений 13 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ФУКС Арнольд Адамович, 1899 р. народження, с. Кутузiвка Володарського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Боровеньки Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу iм. Комiнтерну. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 12
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФУКС Георгiй Георгiйович, 1901 р. народження, м. Луганськ, росiянин, освiта початкова.
Проживав у Луганську, iнспектор мiськхарчоторгу.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 сiчня 1938
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФУКС Георгiй Кiндратович, 1877 р. народження, м. Саратов, Росiйська Федерацiя, нiмець,
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, швейцар клубу з-ду iм. Ворошилова. Особливою нара-
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дою при НКВС СРСР 19 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ФУКС Герберт Адамович, 1896 р. народження, с. Стара Буда Пулинського р-ну Київської обл.,
нiмець, освiта н/середня. Проживав у с. Єпiфанiвка
Кремiнського р-ну, тесляр к-пу "Нове життя". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ФУКС Карл Якубович, 1921 р. народження,
с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну, нiмець. Проживав у Ребриковому, колгоспник к-пу iм. Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФУКС Олександр Борисович, 1900 р. народження, м. Кременчук Полтавської обл., єврей, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, керуючий мiською конторою Держбанку. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 29 жовтня 1938 року
засуджений до розстрiлу і того ж дня страчений.
Реабiлiтований у 1958 роцi.
ФУКС Павло Георгiйович, 1908 р. народження, м. Алчевськ, нiмець, освiта початкова.
Проживав в Алчевську, бригадир електроцеху з-ду
iм. Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ФУКС Федiр Георгiйович, 1906 р. народження, м. Алчевськ, нiмець, освiта початкова.
Проживав в Алчевську, електрослюсар з-ду iм. Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ФУКС Фрiдрiх Якубович (Якович), 1913 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. Страчений 13
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ФУНК Федiр Данилович (Давидович), 1900
р. народження, Польща, нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Кiровську, десятник шахти № 22-6
iм. Кiрова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 14
лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 2000 роцi.
ФУНКЕ Теодор Давидович, 1912 р. народження, с. Олександр-Гай Нiмцiв Поволжя АРСР,
Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта середня. Проживав у м. Алчевську, нормувальник тресту "Алчевськбуд". Особливою нарадою при НКВС СРСР 4
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ФУРАТОВА Емiлiя Олександрiвна, 1910 р.
народження, с. Привольне Приволзького р-ну Куйбишевської обл., Росiйська Федерацiя, нiмкеня, освiта початкова. Проживала в смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськради, прибиральниця на селищному
ринку. Особливою нарадою при НКВС СРСР 20
травня 1944 року засуджена до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ФУРГАЙЛО Олексiй Федосiйович, 1899 р.
народження, с. Онуфрiївка Кременчуцького р-ну
Полтавської обл., українець, освiта середня. Проживав у смт Маркiвка, районний агроном. Арешто-

ваний 10 листопада 1930 року за звинуваченням у
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 6
квiтня 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1998 роцi.
ФУРМАН Олександр Омелянович, 1908 р.
народження, к. Новоданциг Баштанського р-ну
Одеської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у м. Лисичанську, вантажник з-ду "Донсода". Арештований 10 лютого 1938 року за звинуваченням у
приналежностi до контрреволюцiйної диверсiйної
повстанської органiзацiї. 20 вересня 1939 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ФУРМАНОВ Петро Михайлович, 1914 р.
народження, Бєльський повiт, Бессарабiя, молдаванин, неписьменний. Проживав у с. Сокiльники Слов'яносербського р-ну, колгоспник. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 30 вересня
1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 20 жовтня 1941 року. Реабiлiтований у 1990
роцi.
ФУРС (ФУРСА) Франц Костянтинович,
1903 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. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 6 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФУРСА Адольф Iванович, 1897 р. народження, с. Чухелi Базалiйського р-ну Вiнницької
обл., поляк, освiта вища. Проживав у смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну, шкiльний учитель.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 23 жовтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ФУРСА Каспро Iванович, 1900 р. народження, с. Чухелi Базалiйського р-ну Вiнницької обл.,
поляк, освiта початкова. Проживав у с. Богданiвка
Слов'яносербського р-ну, колгоспник к-пу iм. Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФУРСА Рафаїл Iванович, 1887 р. народження, с. Чухелi Базалiйського р-ну Вiнницької обл.,
поляк, освiта початкова. Проживав у с. Верхньобогданiвка Станично-Луганського р-ну, заступник голови к-пу "Червоний прапор". Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 21 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФУРСА Станiслав Рафаїлович, 1888 р. народження, с. Чухелi Базалiйського р-ну Вiнницької
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу iм. Сталiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФУРСОВ Андрiй Митрофанович, 1875 р.
народження, с. Свистунiвка Сватiвського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у м. Лисичанську, конюх шахти iм. Войкова. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ФУРСОВ Григорiй Венедиктович, 1887 р.
народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-
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ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, кучер шахти iм. Войкова. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ФУРСОВ Павло Андрiйович, 1897 р. народження, кол.с. Новопавлiвка Бунчукiвської сiльради Бiлокуракинського 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. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ФУРСОВА Євдокiя Данилiвна, 1895 р. народження, с. Козача Локня Суджанського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, українка, освiта початкова. Проживала в с. Гайове Лутугинського рну, колгоспниця к-пу iм. Комiнтерну. Арештована
30 серпня 1947 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 вересня 1947 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ФУРСОВА Олена Iванiвна, 1918 р. народження, с. Новоглиновка Томаровського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, робiтниця з-ду
iм. Жовтневої революцiї. Луганським обласним судом 23 листопада 1948 року засуджена до 25 р. позбавлення волi. 15 липня 1955 року Верховним судом УРСР мiру покарання знижено до 10 р. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ФУРТАТОВ Павло Дмитрович, 1897 р. народження, с. Ново-Косiорiвка Єланецького р-ну
Миколаївської обл., молдаванин, освiта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, вантажник рудоремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.

Х
ХАБАРIН Василь Павлович, 1908 р. народження, с. Тшликово Чернського р-ну Московської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Штерiвка Краснолуцької
мiськради, десятник шахти № 2. Арештований 9
травня 1942 року за звинуваченням у зрадницьких
намiрах. 12 квiтня 1948 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ХАБЛОВА Варвара Iванiвна, 1924 р. народження, с. Бiлорiчиця Малодiвицького р-ну Чернiгiвської обл., українка, освiта середня. Проживала в
м. Луганську, бухгалтер облветпостачторгу. Арештована 4 квiтня 1946 року за звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької розвiдки.21 сiчня
1947 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у
1994 роцi.
ХАВРОТIН Хома Федорович, 1893 р. народження, Гомельський р-н Гомельської обл., Бiлорусь, бiлорус, неписьменний. Проживав у смт Новопсков, колгоспник к-пу iм. Куйбишева. Вiйськовим трибуналом 35 району авiацiйного базування
22 червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.

ХАДЖИНОВ Борис Васильович, 1908 р. народження, с. Багатир Великоянисольського р-ну
Донецької обл., грек, освiта вища. Проживав у м.
Краснодонi, агроном Сорокинської МТС. Комiсiїю
НКВС i Прокуратури СРСР 10 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ХАДЖI Афанасiй Григорович, 1904 р. народження, м. Марiуполь Донецької обл., грек, освiта
початкова. Проживав у м. Стахановi, директор ресторану. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10
лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ХАЇС Борис Абрамович, 1898 р. народження, Польща, єврей, освiта вища. Проживав у м. Стахановi, головний лiкар Алмазнянської лiкарнi. 30
грудня 1937 року Особливою нарадою при НКВС
СРСР засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1958 роцi.
ХАЖИЛIНА Iрина Iванiвна, 1923 р. народження, м. Алчевськ, українка, освiта н/середня.
Проживала в Алчевську, офiцiантка їдальнi бюро
харчування з-ду iм. Ворошилова. Вiйськовим трибуналом 4 Українського фронту 4 грудня 1943 року
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована
у 1992 роцi.
ХАЙКIН Наум Iллiч, 1898 р. народження, м.
Луганськ, єврей, освiта початкова. Проживав у Луганську, директор тресту "Донпромвугiлля".
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28 лютого 1934
року ухвалено постанову про вислання за межi
України. 8 травня 1934 року вирок скасовано, справу припинено. Реабiлiтований у 1934 роцi.
ХАЙЛО Анна Петрiвна, 1915 р. народження,
смт Калинове Попаснянського р-ну, нiмкеня, освiта
початкова. Проживала в Калиновому, робiтниця
шахти "Володимирiвка". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 20 травня 1944 року засуджена до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ХАЙЛО Петро Макарович, 1899 р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, помiчник механiка шахти "Альберт". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 21
жовтня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ХАЙЛОВ Георгiй Васильович, 1911 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта н/середня.
Проживав у Луганську, не працював. Арештований
15 сiчня 1943 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими розвiдорганами. 24 сiчня 1943
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ХАЙМОВИЧ Петро Дмитрович, 1887 р. народження, с. Ворожба Лебединського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта середня. Проживав у м.
Алмазна Стахановської мiськради, завiдуючий початковою школою. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ХАЙНОВСЬКИЙ Володимир Iванович,
1902 р. народження, Польща, українець, освiта середня. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.
Брянка, начальник дiльницi шахти № 1-бiс "Криворiжжя". Вiйськовим трибуналом Харкiвського
вiйськового округу 17 жовтня 1938 року засудже-
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ний до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1954 роцi.
ХАЙНОВСЬКИЙ Iван Олександрович,
1901 р. народження, Шум’яцький р-н Смоленської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, завiдуючий їдальнею № 2. Арештований 7 червня 1943 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з окупацiйною владою. 21 липня 1943 року виправданий Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлiтований у 1943 роцi.
ХАЙНОВСЬКИЙ Йосип Iванович, 1905 р.
народження, м. Кiровськ, українець, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у смт
Лозно-Олександрівка Білокуракинського р-ну, голова райвиконкому. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 21 жовтня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Страчений 21 сiчня 1939
року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ХАЛАМАН Євтихiй Радивонович, 1903 р.
народження, с. Мазурiвка Тульчинського р-ну
Вiнницької обл., українець, освiта вища. Проживав
у м. Лисичанську, учитель Верхнянської СШ № 1.
Донецьким обласним судом 31 липня 1937 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1998 роцi.
ХАЛАМЕЗА Юхим Кузьмич, 1901 р. народження, с. Кам'яний Брiд Лисянського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Антрацитi, крiпильник шахти № 23. Арештований 1
лютого 1937 року за звинуваченням у здiйсненнi
диверсiй на шахтi. 3 травня 1937 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ХАЛАПУРДА Iлля Iванович, 1880 р. народження, с. Кам'янка Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, колгоспник к-пу "КІМ". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХАЛДОБIН Микола Микитович, 1925 р.
народження, кол.с. Калiнiне Гречишкинської
сiльради Новоайдарського р-ну, росiянин, освiта
н/середня. Проживав за мiсцем народження, колгоспник. Арештований 3 лютого 1943 року за звинуваченням у службі в поліції пiд час окупацiї. 19 лютого 1943 року справу припинено за недостатнiстю
матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
ХАЛДОБIН (ХОЛДОБIН) Федiр Андрiйович, 1896 р. народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Чугинцi, робiтник райшляхвiддiлу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 4 липня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ХАЛДОБIН Якiв Iллiч, 1873 р. народження,
с. Чугинка Станично-Луганського р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Чугинцi, колгоспник
к-пу "1 Травня". Арештований 4 травня 1933 року
за звинуваченням у контрреволюцiйнiй дiяльностi.
9 липня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.

ХАЛЕПА Павло Олександрович, 1899 р. народження, с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Павлiвцi,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 квiтня 1930 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ХАЛЕЦЬКИЙ Пилип Васильович, 1914 р.
народження, м. Попасна, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 723 стрiлецького
полку 395 стрiлецької дивiзiї. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 28 серпня 1943 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1991
роцi.
ХАЛЕЦЬКИЙ Шая Маркович, вiн же Олександр Миронович, 1894 р. народження, с. Бобровий Кут Калiнiндорфського р-ну Миколаївської
обл., єврей, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, завiдуючий магазином. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХАЛИМСЬКИЙ Наум Аронович, 1903 р.
народження, Молдова, єврей, освiта початкова.
Проживав у смт Бiловодськ, робiтник. Надзвичайною сесiєю Верховного суду УРСР 15 жовтня 1928
року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
ХАЛIТОВ Георгiй (Юрiй) Iванович, 1925 р.
народження, Россошанський р-н Воронезької обл.,
Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, учень токаря з-ду iм. 20рiччя Жовтня. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 29 сiчня 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957
роцi.
ХАЛУС Юрiй Iванович, 1916 р. народження, с. Кайданове Мукачiвської округи Закарпатської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Первомайську, робiтник тресту "Луганськпромжитлобуд". Луганським обласним судом 5 вересня 1952
року засуджений до 25 р. позбавлення волi. Верховним судом УРСР 29 січня 1955 року строк покарання знижено до 7 р. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ХАЛЯВIН Федосiй Сергiйович, 1899 р. народження, Комарицький р-н Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Мiусинську Краснолуцької мiськради,
робiтник радгоспу "Штердрес". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 18 серпня 1941
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1993 роцi.
ХАМЛОВ Гаврило Тихонович, 1873 р. народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, українець,
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 1993
роцi.
ХАМЛОВ Федiр Тихонович, 1912 р. народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, росiянин,
освiта вища. Проживав у с. Ями Троїцького р-ну,
директор школи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 13 листопада 1937 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ХАМЛОВА Марiя Андрiївна, 1925 р. народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, росiянка,
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освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, писар 625
стрiлецького полку 221 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 25
серпня 1944 року засуджена до 20 р. позбавлення
волi. 21 лютого 1956 року Вiйськовим трибуналом
Київського вiйськового округу мiру покарання знижено до 10 р. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ХАМСЬКИЙ Iван Войцехович, 1897 р. народження, с. Гречана Проскурiвського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Розспасiївка Троїцького р-ну, бригадир колійників
зал.ст. Розспасiївка. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
ХАМСЬКИЙ Павло Йосипович, 1899 р. народження, с. Гречана Проскурiвського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт
Троїцьке, тесляр органiзацiї "Водбуд". Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960
роцi.
ХАМУЛА Наум Гнатович, 1895 р. народження, м. Лисичанськ, українець, неписьменний.
Вiйськовослужбовець, рядовий 1001 стрiлецького
полку. Вiйськовим трибуналом 279 стрiлецької дивiзiї 30 серпня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ХАНАХБЄЄВ Василь Олексiйович, 1899 р.
народження, с. Старо-Бешеве Старобешівського рну Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, продавець лiсоматерiалiв "Укрпостачу". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9
грудня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ХАНАШ Петро Кузьмич, 1894 р. народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську,
машинiст електрокрана з-ду iм. Ворошилова. Арештований 25 листопада 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 квiтня 1931 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.
ХАНДРОМАЙ Трохим Овсiйович, 1903 р.
народження, м. Золоте Первомайської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Нижнє
Первомайської мiськради, електрослюсар шахти
"Тошкiвка". Донецьким обласним судом 23 серпня
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ХАНДРОМАЙ Федiр Овсiйович, 1901 р. народження, м. Золоте Первомайської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Нижнє
Первомайської мiськради, робiтник шахти iм. Балицького. Донецьким обласним судом 23 серпня 1937
року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ХАНЄЄВ Олексiй Григорович, 1893 р. народження, Бєлевський р-н Тульської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Лисичанську, механiк шахти "Томашiвська". Арештований 18 липня
1933 року за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 11 сiчня 1934 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.

ХАНIН Iван Володимирович, 1898 р. народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Жовтому, член
правлiння к-пу iм. Паризької комуни. Донецьким
обласним судом 14 грудня 1932 року засуджений
до розстрiлу. 12 сiчня 1933 року. Верховним судом
УРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ХАНIН Iван Давидович, 1900 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. Проживав у Луганську, газiвник газорозподiльної станцiї з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958
роцi.
ХАНIН Матвiй Родiонович, 1903 р. народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Жовтому, не працював. Арештований 9 липня 1943 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з агентурою нiмецької
розвiдки. 12 липня 1943 року справу припинено за
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХАНIН Семен Данилович, 1906 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Вовчанськ Харкiвської обл., вiйськовослужбовець, укладальник парашутiв 4 середньобомбардувального авiацiйного полку. Вiйськовим
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 4 березня 1941 року засуджений до 7 р. позбавлення
волi. 11 квiтня 1941 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР строк покарання знижено до 3
р. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ХАНIН Семен Павлович, 1908 р. народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, поїзний мастильник зал.ст. Родакове. Арештований 22 лютого 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 травня 1933
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ХАНIН Федiр Iванович, 1893 р. народження,
с. Жовте Слов'яносербського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав у Жовтому, колгоспник к-пу
iм. Паризької комуни. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ХАНIНА Людмила Василiвна, 1926 р. народження, м. Луганськ, українка, освiта середня. Проживала в Луганську, студентка медичного училища. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 8 травня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ХАНКО Павло Матвiйович, 1893 р. народження, с. Великi Сорочинцi Миргородського р-ну
Полтавської обл., українець, освiта н/середня. На
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Старобiльську, завгосп олiйного з-ду. Арештований 26 червня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб
країни, де пiзнiше не виявлений. 1 липня 1964 року
справу припинено у зв'язку iз закiнченням строку
давностi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХАНЬКО Лiдiя Федорiвна, 1901 р. народження, м. Марiуполь Донецької обл., нiмкеня, осв-
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iта початкова. Проживала в м. Старобiльську, не
працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
по охоронi тилу Пiвденно-Захiдного фронту 2 березня 1943 року засуджена до 7 р. позбавлення волi.
Реабiлiтована у 1992 роцi.
ХАРАДЖА Василь Миколайович, 1889 р.
народження, с. Старо-Карань, Донецька обл., грек,
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, завiдуючий овочевим магазином. "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ХАРАКОЗ Микола Iванович, 1908 р. народження, с. Ялта Марiупольського р-ну Донецької
обл., грек, освiта середня. Проживав у м. Кiровську,
бригадир наваловiдбiйникiв шахти № 100. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 10 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ХАРАКОЗ Петро Антонович, 1894 р. народження, с. Ялта Марiупольського р-ну Донецької
обл., грек, освiта вища. Проживав у м. Кiровську,
помiчник головного iнженера шахти № 22. Особливою нарадою при НКВС СРСР 5 лютого 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960
роцi.
ХАРАМАН Анатолiй Михайлович, 1910 р.
народження, Володарський р-н Донецької обл.,
грек, освiта середня. Проживав у м. Лисичанську,
викладач автошколи. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 15 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ХАРАМАН Iван Гаврилович, 1880 р. народження, с. Чермалик Маріупольського р-ну Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, тесляр мiськхарчоторгу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХАРАМАН Леонтiй Гаврилович, 1897 р. народження, с. Чермалик Марiупольського р-ну Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у м.
Алмазна Стахановської мiськради, тесляр ремонтно-будiвельного цеху з-ду "Сталь". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ХАРАМАН Петро Iванович, 1900 р. народження, с. Чермалик Марiупольського р-ну Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, завiдуючий магазином робкоопу "Червоний прапор". Комiсiєю НКВС
i Прокуратури СРСР 5 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ХАРАМАН Федiр Iванович, 1913 р. народження, с. Чермалик Марiупольського р-ну Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, кресляр з-ду
"Сталь". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15
лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ХАРАЧ Мирон Миколайович, 1891 р. народження, с. Першотравневе Першотравневого р-ну
Донецької обл., грек, освiта середня. Проживав у м.
Луганську, шкiльний учитель. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 10 лютого 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ХАРЕБIН Iлля Сергiйович, 1898 р. народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, росiя-

нин, освiта початкова. Проживав у Новоборовому,
селянин-одноосiбник. Репресований двічі. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд
17 квiтня 1931 року висланий за межi України. Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 1 серпня 1938 року засуджений до 3 р. позбавлення волі.
Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.
ХАРЕБIН Якiв Сергiйович, 1892 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.
ХАРИБIН Петро Макарович, 1915 р. народження, м. Ровеньки, росiянин, освiта н/середня.
Вiйськовослужбовець, рядовий 299 стрiлецького
полку 100 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 8 стрiлецького корпусу 10 жовтня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1958 роцi.
ХАРИТОНОВ Антон Михайлович, 1899 р.
народження, х. Пристєновський, Нижньочирський
р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi,
вантажник 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.
ХАРИТОНОВ Василь Тимофiйович, 1893 р.
народження, смт Георгiївка Лутугинського р-ну,
українець. На час арешту член ВКП(б). Проживав
у м. Луганську, слюсар-лекальник з-ду iм. Жовтневої революцiї. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 26 жовтня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХАРИТОНОВ Iван Федорович, 1888 р. народження, Краснодонський р-н, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Перевальську, начальник вантажної служби тресту "Ворошиловвугiлля".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 27 листопада 1944 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ХАРИТОНОВ Iван Якович, 1902 р. народження, х. Большой, Серафимовицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Крiпенський Антрацитiвської мiськради, вантажник шахти № 23. Донецьким обласним судом 23 сiчня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ХАРИТОНОВ Кирило Федорович, 1904 р.
народження, с. Черпаново Тархановського р-ну, Татарська АРСР, чуваш, освiта н/вища. На час арешту член ВКП(б). Проживав у с. Гречишкине Новоайдарського р-ну, директор НСШ. 6 червня 1942
року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений до 3
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ХАРИТОНОВ Костянтин Васильович, 1893
р. народження, с. Татищево Кiмрського р-ну Калiнiнської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, майстер-наладник труболиварного з-ду iм. Межлаука. Лiнiйним
судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 22 березня
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1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХАРИТОНОВ Михайло Лазарович, 1915 р.
народження, ст-ця Чертковська Морозовського рну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, не
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганського гарнiзону 7 лютого 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ХАРИТОНОВ Семен Пилипович, 1899 р.
народження, с. Великий Обзир Ковельського р-ну
Волинської обл., українець, освiта початкова. На
час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Алчевську,
майстер прокатного цеху з-ду iм. Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1958 роцi.
ХАРИТОНОВ Федiр Миколайович, 1896 р.
народження, с. Пчелиновка Бобровського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м. Первомайську, начальник
вiддiлу капiтальних робiт тресту "Первомайськвугiлля".
Вiйськовим трибуналом
Харкiвського
вiйськового округу 17 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 25 сычня 1939 року.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
ХАРИТОНОВА Ганна Олексiївна, 1910 р.
народження, Станично-Луганський р-н, українка,
освiта початкова. Проживала в м. Краснодонi, робiтниця шахти № 1-бiс. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 8 квiтня 1944 року як член
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за межi України. Реабiлiтована у
1991 роцi.
ХАРИЩЕНКО Єгор Антонович, 1886 р. народження, с. Журжинцi Лисянського р-ну Київської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Вахрушеве Краснолуцької мiськради, дезінфектор
шахти № 5-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ХАРIН Олександр Григорович, 1911 р. народження, м. Стаханов, росiянин, освiта н/середня.
Проживав у м. Перевальську, електрослюсар шахти
"Паркомуна". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 27 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХАРКIВСЬКА Ксенiя Андрiївна, 1909 р. народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, домогосподарка. Арештована 10 квiтня 1942 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 червня
1942 року виправдана Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової частини
1080. Реабiлiтована у 1942 роцi.
ХАРКIВСЬКИЙ Василь Абрамович, 1895 р.
народження, с. Петровеньки Слов'яносербського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Золоте Первомайської мiськради, запальник шахти №
33. Донецьким обласним судом 25 березня 1938 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ХАРКIВСЬКИЙ Дмитро Антонович, 1873
р. народження, смт Новопсков, українець, освiта

початкова. Проживав у Новопсковi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї
ДПУ УРСР вiд 23 сiчня 1931 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХАРКIВСЬКИЙ Олексiй Павлович, 1898 р.
народження, с. Муратове Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем
народження, не працював. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Iркутської обл., Росiйська Федерацiя,
9 лютого 1942 року засуджений до 6 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ХАРКIВСЬКИЙ Семен Йосипович, 1912 р.
народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Калмикiвцi,
колгоспник к-пу "2-а п'ятирiчка". Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 листопада 1943 року визнаний соцiально небезпечним елементом i засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ХАРКОВ Федiр Лук'янович, 1903 р. народження, с. Маслакове Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Попасна, робiтник
вугiльного складу зал.ст. Попасна. Репресований
двічі. Постановою Особливої наради при ДПУ
УРСР від 27 лютого 1930 року висланий на 3 р. за
межі України. Постановою Особливої наради при
Колегiї ДПУ УРСР вiд 25 лютого 1934 року висланий за межi України. Реабiлiтований в обох справах
у 1989 роцi.
ХАРКОВСЬКИЙ Леонтiй Iванович, 1905 р.
народження, с. Коноплянiвка Бiлокуракинського рну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий. Вiйськовим трибуналом залiзничних
вiйськ Першого Бiлоруського фронту 10 листопада
1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1997 роцi.
ХАРЛАМОВ Василь Павлович, 1896 р. народження, с. Пастухово Ленiнського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, директор гiрничопромислового училища. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 жовтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ХАРЛАМОВ Iван Тимофiйович, 1894 р. народження, м. Донецьк, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Лисичанську, електрослюсар з-ду
"Пролетар". Донецьким обласним судом 16 сiчня
1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ХАРЛАМОВ Федiр Андрiйович, 1910 р. народження, м. Донецьк, українець, освiта середня.
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Антрацитi, не працював. Луганським обласним судом 13
листопада 1958 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 27 травня 1960 року Президiєю Верховного
суду УРСР мiру покарання знижено до 2 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ХАРЛАМОВА Анастасiя Семенiвна, 1898 р.
народження, с. Верхньоталовка Криворозького р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка,
освiта початкова. Проживала в м. Старобiльську,
робiтниця пiдсобного господарства мiськзмiшторгу. Арештована 21 травня 1943 року як член сiм'ї
репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 30 серпня 1943 року справу припинено. Реабiлiтована у 1994 роцi.
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ХАРЛАМОВА Марiя Никифорiвна, 1917 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.
ХАРЛАН-ОПАНАСЮК Дмитро Вiкторович, 1903 р. народження, с. Велика Хайча Овруцького р-ну Житомирської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Новочервоне Троїцького рну, колгоспник к-пу "Новочервоне". Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 21 серпня
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
ХАРТАХАЙ Володимир Iванович, 1903 р.
народження, с. Чердакли Володарського р-ну Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у м.
Новодружеську Лисичанської мiськради, завiдуючий овочесховищем. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ХАРТАХАЙ Сава Iванович, 1886 р. народження, с. Чердакли Володарського р-ну Донецької
обл., грек, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, завiдуючий магазином № 120. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 5 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ХАРЦИЗОВ Петро Iванович, 1904 р. народження, сл. Волошино Мiллеровського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську Перевальського р-ну, кочегар шахти № 10 ім. Артема.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1961 роцi.
ХАРЧЕВ Семен Григорович, 1890 р. народження, с. Македонiвка Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Кам'янка Лутугинського р-ну, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 13 липня 1943
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1969 роцi.
ХАРЧЕНКО Андрiй Семенович, 1873 р. народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Дмитрiвцi,
селянин-одноосiбник. Арештований 23 лютого
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 квiтня 1930 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ХАРЧЕНКО Василь Григорович, 1910 р.
народження, смт Михайлiвка Ровенькiвської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Михайлiвцi, не працював. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Донецької обл. 8 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. 6 вересня 1941 року Військовою колегією Верховного суду СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ХАРЧЕНКО Володимир Михайлович, 1923
р. народження, смт Михайлiвка Ровенькiвської
мiськради, українець, освiта початкова. Військовослужбовець, рядовий 1547 саперного батальйону.
Вiйськовим трибуналом 11 саперної бригади 12 вересня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.

ХАРЧЕНКО Данило Тимофiйович, 1897 р.
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Проживав у Лисичанську, робiтник лiспромгоспу. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 31 березня
1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
ХАРЧЕНКО Данило Якович, 1896 р. народження, с. Нижньопокровка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Нижньопокровцi, колгоспник. Постановою "трiйки" при
Колегiї ДПУ УРСР від 25 травня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХАРЧЕНКО Iван Володимирович, 1901 р.
народження, с. Васютинцi Чорнобаївського р-ну
Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради,
возiй вугiлля шахти № 7-8. "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Страчений 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ХАРЧЕНКО Iван Петрович, 1910 р. народження, смт Михайлiвка Ровенькiвської мiськради,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 75 укрiпрайону. Вiйськовим трибуналом
60 армiї 5 жовтня 1942 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХАРЧЕНКО Iван Петрович, 1911 р. народження, с. Алексєєвка Матвєєво-Курганського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, слюсар шахти № 2 iм. ВЛКСМ. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ХАРЧЕНКО Iван Тимофiйович, 1909 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Проживав у Сватовому, колгоспник к-пу "Комунар". Арештований 10 березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 31
березня 1943 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХАРЧЕНКО Iлля Петрович, 1905 р. народження, смт Михайлiвка Ровенькiвської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Щотове Антрацитiвської мiськради, гiрничий десятник
шахти № 30. Вiйськовим трибуналом 5 танкової армiї 20 березня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1955 роцi.
ХАРЧЕНКО Лука Федорович, 1900 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Проживав у м. Кремiнна, слюсар Рубiжанського
хiмкомбiнату. Арештований 4 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 за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХАРЧЕНКО Лука Федорович, 1914 р. народження, с. Алексєєвка, Воронезька обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, помiчник начальника мiської пожежної команди. Арештований 30 червня 1945 року за
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 30 липня 1945
року виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. Реабiлiтований у 1945 роцi.
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ХАРЧЕНКО Марiя Василiвна, 1900 р. народження, с. Новокраснiвка Антрацитiвського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в смт Михайлiвка Ровенькiвської мiськради, вiдкатниця шахти № 68. Постановою Особливої наради при НКВС
СРСР вiд 29 червня 1944 року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ХАРЧЕНКО Микола Авилович, 1898 р. народження, с. Городище Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Станично-Луганське, робiтник залiзничної магiстралi МоскваДонбас. Арештований 14 березня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 квiтня
1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ХАРЧЕНКО Микола Володимирович, 1894
р. народження, с. Васютинці Чорнобаївського р-ну
Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради,
возiй вугiлля шахти № 7-8. "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Страчений 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ХАРЧЕНКО Микола Павлович, 1926 р. народження, м. Краснодон, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 28 танкового
полку 8 армiї. Вiйськовим трибуналом групи радянських вiйськ у Нiмеччинi 4 жовтня 1947 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 19 липня 1956
року Президією Верховної Ради СРСР міру покарання знижено до фактично відбутого строку. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ХАРЧЕНКО Микола Якович, 1904 р. народження, с. Нижньопокровка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав на кол.х.
Пiвнево, Кремiнський р-н, тракторист пiдсобного
господарства
Рубiжанського
хiмкомбiнату.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1965 роцi.
ХАРЧЕНКО Мусiй Кузьмич, 1880 р. народження, с. Давидо-Микiльське Краснодонського рну, українець, неписьменний. Проживав у Давидо-Микiльському, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 5 серпня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ХАРЧЕНКО Олексiй Данилович, 1914 р.
народження, с. Стельмахiвка Куп'янського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, лiсогон шахти iм. ОДПУ.
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ХАРЧЕНКО Павло Миколайович, 1905 р.
народження, с. Титовка Волошинського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, вибiйник шахти № 10 iм. Артема. Луганським обласним
судом 30 березня 1948 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ХАРЧЕНКО Павло Михайлович, 1888 р.
народження, с. Федорiвка Глобинського р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, рахiвник мiського трамвайного

управлiння. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ХАРЧЕНКО Петро Васильович, 1885 р. народження, с. Грунь Охтирського р-ну Сумської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, експедитор контори "Головтютюн".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1966 роцi.
ХАРЧЕНКО Пилип Денисович, 1897 р. народження, с. Моргунiвка Хмелiвського р-ну Одеської обл., українець, освiта середня. Проживав у м.
Петровське Краснолуцької мiськради, керуючий
справами з-ду № 59. Арештований 2 листопада
1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 листопада 1937 року справу припинено, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХАРЧЕНКО Пилип Миколайович, 1869 р.
народження, с-ще Новопавлiвка Лутугинського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Новопавлiвцi, не працював. 8 грудня 1937 року вiдiбрано
пiдписку про невиїзд – звинувачувався в антирадянськiй агiтацiї. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХАРЧЕНКО Пилип Свиридович, 1893 р.
народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. Проживав у Луганську, старшина пожежної
команди з-ду iм. Рудя. Арештований 30 жовтня
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв’язку з воєнним станом етапований углиб
країни, де пiзнiше не виявлений. 6 травня 1949 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХАРЧЕНКО Прокiп Олексiйович, 1910 р.
народження, с. Клинове Артемiвського р-ну Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Стаханові, начальник мехцеху Стахановської
служби вуглерозвiдки. Арештований 17 лютого
1946 року за звинуваченням у стосунках з нiмецькими окупантами. 28 травня 1946 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХАРЧЕНКО Степан Петрович, 1910 р. народження, Куйбишевський р-н Ростовської обл.,
Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова.
Проживав у смт Георгiївка Лутугинського р-ну,
електрослюсар шахти №2 КСМ. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 26 грудня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХАРЧЕНКО Якiв Данилович, 1895 р. народження, с. Городище Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Городищі, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Постановою
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 2
квiтня 1930 року висланий на 3 р. за межi України.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1989 i 1961 роках.
ХАРЧЕНКО Якiв Дмитрович, 1874 р. народження, смт Михайлiвка Ровенькiвської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Михайлiвцi, не працював. Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 18 сiчня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
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ХАРЧУК Iван Петрович, 1925 р. народження, с. Ширмiвка Погребищенського р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у
смт Успенка Лутугинського р-ну, робiтник шахти
iм. Ленiна. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС
Київського округу 24-26 листопада 1948 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1957 роцi.
ХАСIН Хаїм Якович, 1902 р. народження,
Гомельська обл., Бiлорусь, єврей, освiта середня.
Проживав у м. Луганську, зубний технiк артiлi
"Промпобут". Арештований 19 червня 1946 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 жовтня
1946 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ХАТНЮК Василь Лук'янович, 1889 р. народження, с. Адрiанопiль Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську,
старший вальцювальник з-ду iм. Ворошилова. Арештований 9 липня 1933 року за звинуваченням в
участі у контрреволюційній організації. "Трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 17 сiчня 1934 року мiрою
покарання визначено строк попереднього ув'язнення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1990
роцi.
ХАТНЮК Макар Якович, 1902 р. народження, с. Адрiанопiль Перевальського р-ну, українець, освiта початкова.
На час арешту член
ВКП(б). Проживав у Адрiанополi, секретар
сiльського партiйного осередку. Арештований 14
сiчня 1933 року за звинуваченням у контрреволюцiйному саботажi. 16 лютого 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХАТНЮК Олександр Лук'янович, 1885 р.
народження, с. Адрiанопiль Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, завiдуючий розрахунковим вiддiлом з-ду №
19 iм. Косiора. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 16 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 22 травня 1939 року вирок скасовано, справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ХАТНЮК Федiр Iванович, 1900 р. народження, с. Адрiанопiль Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний
Луч, вагар зал.ст. Красний Луч. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 26 грудня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ХАТЬКО Антон Андрiйович, 1906 р. народження, Бiлорусь, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, муляр будцеху з-ду iм. Ворошилова. Луганським обласним судом 20 серпня 1939
року засуджений до 2 р. 6 м-цiв позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1995 роцi.
ХАТЬКОВ Петро Федорович, 1902 р. народження, с. Пєсочня Путятінського р-ну Рязанської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Родакове Слов'яносербського
р-ну, робiтник зал.ст. Родакове. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 13 сiчня 1942
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1990 роцi.

ХАХЕЛЬ Тимофiй Никифорович, 1875 р.
народження, с. Водва Дрисенського р-ну Вiтебської
обл. Білорусь, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Калинове Попаснянського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при
Колегiї ДПУ УРСР вiд 30 березня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХАХЕЛЬ Федiр Никифорович, 1886 р. народження, с. Водва Дрисенського р-ну Вiтебської
обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав
у смт Долинiвське Стахановської мiськради, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ОДПУ вiд 12 липня 1929 року висланий
за межi України. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ХАХОНIН (ХОХОНІН) Марко Йосипович
(Осипович), 1880 р. народження, с. Карпово Лiвенського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську,
робiтник з-ду iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 29 грудня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ХАЦЬКО Єгор (Григорiй) Дем'янович, 1901
р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi,
робiтник шахти "Кремiнна". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 30 червня 1943
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ХВАН Єн-Єн, 1902 р. народження, Корея, кореєць, освіта початкова. Проживав у м. Луганську,
токар з-ду ім. Жовтневої революції. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 квітня 1936 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1989 році.
ХВИРИСЮК-БРИСЮК Олександр Максимович, 1903 р. народження, с. Камень-Королевський Кобринського р-ну Гродненської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 26 липня 1930 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ХВОРОСТЯН Дмитро Данилович, 1890 р.
народження, с. Адрiанопiль Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Ящикове Перевальського р-ну, коваль Ящиківської
МТС. Арештований 31 сiчня 1933 року за звинуваченням у шкiдництві. 22 липня 1933 року справу
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований
у 1933 роцi.
ХВОРОСТЯН Iван Гнатович, 1902 р. народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Пiсках, селянин-одноосiбник. Арештований 28 квiтня 1933 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 червня
1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ХВОРОСТЯН Явдоха Власiвна, 1900 р. народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в Закотному, кравчиня кравецької артiлi. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Донецької обл. 23 червня 1943 року
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована
у 1990 роцi.
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ХВОРОСТЯН Яким Кузьмич, 1892 р. народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську,
не працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР
16 липня 1940 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХВОРОСТЯНИЙ Iван Iванович, 1916 р. народження, с. Дмитрiвка Снiжнянського р-ну Донецької обл., українець, 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 1992 роцi.
ХВОСТОВ Василь Сергiйович, 1903 р. народження, с. Каменка Задонського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, коногон шахти
iм. Iллiча. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ХВОСТОВ Євдоким Федорович, 1877 р. народження, с. Комiсарiвка Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Малий
Суходiл Краснодонського р-ну, колгоспник к-пу iм.
Iллiча. Арештований 27 сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 травня 1933 року справу припинено за смертю звинувачуваного.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХВОСТОВА Iрина Саливонiвна, 1887 р. народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну,
українка, неписьменна. Проживала у Райгородцi,
селянка-одноосiбниця. Арештована 24 лютого 1930
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8
квiтня 1930 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1930 роцi.
ХВОЩИНСЬКИЙ Костянтин Михайлович,
1906 р. народження, с. Пожежено, Брестська обл.,
Бiлорусь, поляк. Проживав у смт Iзварине Краснодонської мiськради, нормувальник шахти "Iзварине". Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 сiчня
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХЕЙТЕР Освальд Павлович, 1894 р. народження, Нiмеччина, нiмець, освiта середня. Проживав у с. Верхня Покровка Старобiльського р-ну,
технiк-агроном дослiдного поля. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 листопада 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ХЕЙФЕЦЬ Ольга Костянтинiвна, 1898 р.
народження, Польща, полька, освiта початкова.
Проживала в м. Стахановi, робiтниця лампової шахти № 4-2-бiс. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 30 грудня 1937 року засуджена до розстрiлу.
Реабiлiтована у 1989 роцi.
ХЕНЦ Ян Карлович, 1897 р. народження,
Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м.
Стахановi, робiтник шахти № 12 "Брянка". Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ХИЖА Данило Іванович, 1911 р. народження, х. Ракита, Миргородський р-н Полтавської облл,
українець, освіта початкова. Проживав: Новоайдарський р-н, начальник роз’їзду Красноозерівка.
"Трійкою" УНКВС по Донецький обл. 28 грудня

1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1958 році.
ХИЖНЯК Дмитро Хомич, 1913 р. народження, с. Голодаєвка, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта середня. Проживав у м. Антрацитi, iнженер з якостi вугiлля шахти № 8-9. Донецьким обласним судом 16 лютого 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1965 роцi.
ХИЖНЯК Євгенiя Миколаївна, 1912 р. народження, м. Харкiв, єврейка, освiта середня. На
час арешту член ВКП(б). Проживала в м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, офiцiантка їдальнi шахти № 7-8. Арештована 16 травня 1933 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї. 13 червня 1933 року справу припинено
за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтована у
1994 роцi.
ХИЖНЯК Олександр Хомич, 1906 р. народження, м. Ровеньки, українець, освiта середня.
Проживав у смт Крiпенський Антрацитiвської
мiськради, iнспектор з якостi вугiлля шахти № 25.
Репресований двiчi. Донецьким обласним судом 17
лютого 1936 року засуджений до 7 р. позбавлення
волi. Постановою Особливої наради при МДБ
СРСР від 15 жовтня 1949 року висланий за межi
України. Реабiлiтований в обох справах у 1959 роцi.
ХИЖНЯК Степан Трохимович, 1918 р. народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 295 артилерiйського полку 138 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 10 стрiлецького корпусу 22 лютого 1940 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ХИЖНЯК Юхим Сергiйович, 1892 р. народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, українець,
неписьменний. Проживав у Новочервоному, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 23 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХИЖНЯКОВА (ХИЖНЯК) Любов Федорiвна, 1923 р. народження, с. Пантюхине Новопсковського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала
у Пантюхиному, колгоспниця к-пу iм. Кагановича.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької
обл. 14 травня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 2 вересня 1944 року УКДБ по Карагандинській обл., Російська Федерація, вирок скасовано, справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1944
роцi.
ХИЛОБОК Микола Порфирiйович, 1912 р.
народження, с. Темрюк Володарського р-ну Донецької обл., українець, освiта середня. Проживав у м.
Старобiльську, помiчник секретаря райкому
КП(б)У. Вiйськовим трибуналом Пiвденно-Захiдного фронту 21 лютого 1943 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ХИЛЬКО Єлисей Тимофiйович, 1886 р. народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Закотному, селянин-одноосiбник. Арештований 25 березня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30
жовтня 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
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ХИЛЬКО Микола Якович, 1901 р. народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Новопсков,
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР 23 сiчня 1933 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХИЛЬМАН Остап Романович, 1912 р. народження, с. Велика Фосня Овруцького р-ну Житомирської обл., українець, освiта середня. Проживав
у м. Старобiльську, начальник цеху пивзаводу. Арештований 4 травня 1942 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 14 жовтня 1948 року справу припинено за недоведеністю звинувачення. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ХИЛЬЧЕНКО Василь Родiонович, 1901 р.
народження, м. Красний Луч, українець, освiта початкова. Проживав у Красному Лучi, крiпильник
шахти № 160. Репресований двiчi. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР від 20 лютого 1934 року висланий на 3 р. за межi України.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 11 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 3
березня 1938 року. Реабiлiтований вiдповiдно у
1961 i 1989 роках.
ХИЛЮК Володимир Семенович, 1928 р. народження, с. Оранi Володимир-Волинського р-ну
Волинської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Золоте Первомайської мiськради, вибiйник шахти "Петро". Луганським обласним судом 11
квiтня 1952 року засуджений до 25 р. позбавлення
волi. 28 квітня 1955 року Верховним судом УРСР
міру покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ХИМИЧ Iрина Юхимiвна, 1913 р. народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, не працювала. Арештована 18 грудня 1941 року за пiдозрою у навмисному отруєнні двох червоноармiйцiв.
17 лютого 1942 року справу припинено за недоведенiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ХИМИЧ Микола Юхимович, 1909 р. народження, с. Весела Тарасiвка Лутугинського р-ну,
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець,
командир батареї 61 артилерiйського полку. Арештований 11 червня 1937 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 14 вересня 1937 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХИМЧЕНКО Артем Костянтинович, 1908
р. народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новочервоному, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 26 квiтня
1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХИМЧЕНКО Кирило Федорович, 1896 р.
народження, с. Парнюватка Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Парнюватцi,
колгоспник к-пу iм. Ленiна. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХИМЧЕНКО Олександр Захарович, 1893 р.
народження, м. Рубiжне, українець, освiта початкова. Проживав у Рубiжному, службовець хiмзаводу.

Репресований двiчi. 23 квiтня 1934 року порушено
кримiнальну справу за звинуваченням у саботажi.
21 травня 1934 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 17 вересня 1938 року
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. засуджений
до розстрiлу. Страчений 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований вiдповiдно у 1934 i 1959 роках.
ХИНИЧ Петро Васильович, 1895 р. народження, м. Волковиськ, Бiлорусь, бiлорус, освiта
початкова. Проживав у м. Старобiльську, начальник районного вузла зв'язку. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 19 лютого 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ХИРНИЙ Григорiй Михайлович, 1896 р. народження, с. Маслiвка Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Маслiвцi, без певних
занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10
жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХИТРУК Володимир Гаврилович, 1908 р.
народження, с. Тернівка Смотрицького р-ну Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Гiрське Первомайської мiськради,
електрослюсар шахти № 1-2. Арештований 27
квiтня 1938 року за звинуваченням у здiйсненнi диверсiї. 21 березня 1939 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХИТЬГОРА Семен Захарович, 1893 р. народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий окремого 2139 ремонтно-вiдновлювального загону зв'язку. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 5 травня 1944 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993
роцi.
ХИХЛУШКIН Василь Йосипович, 1913 р.
народження, с. Соколово-Кундрюченське Шахтинського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Золоте
Первомайської мiськради, рахiвник шахти "Карбонiт". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХИЦИНСЬКИЙ Андрiй Лук'янович, 1895
р. народження, с. Балакири Городоцького р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Новочервоне Троїцького р-ну, робiтник залiзничної магiстралi Москва-Донбас. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХИЦУНОВ Iполит Олександрович, 1877 р.
народження, м. Слов'яносербськ, українець, освiта
вища. Проживав у м. Алчевську, служитель релiгiйного культу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХЛАПОНIН Гаврило Якович, 1880 р. народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Тимоновому, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї
ДПУ УРСР 23 серпня 1931 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХЛАПОНIНА (ХЛОПОНІНА) Параскева
Семенiвна, 1904 р. народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала
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у с. Шахове Троїцького р-ну, колгоспниця к-пу "Червоний орач". 12 травня 1942 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд як у дружини репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у
1994 роцi.
ХЛЕСТУН Євгенiя Михайлiвна, 1910 р. народження, м. Куп'янськ Харкiвської обл., українка,
освiта початкова. Проживала в м. Стахановi, домогосподарка. Арештована 7 сiчня 1942 року за звинуваченням у шпигунствi. 14 лютого 1942 року
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, зпiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ХЛЄБНИКОВ Iван Артемович, 1900 р. народження, с. Бiлий Колодязь Больше-Троїцького рну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Первомайську,
бригадир шахти iм. Менжинського. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХЛИПАЛО Вiктор Данилович, 1907 р. народження, м. Синельникове Днiпропетровської обл.,
українець, освiта вища.
На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Рубiжне, старший iнженер
пiвденної групи хiмзаводів. Вiйськовою колегiєю
Верховного суду СРСР 5 вересня 1938 року засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1959 роцi.
ХЛИПОВКА Iлля Климентiйович, 1883 р.
народження, смт Михайлiвка Перевальського р-ну,
українець, освiта н/середня. Проживав у Михайлiвцi, робiтник Алчевського з-ду iм. Ворошилова. Арештований 22 листопада 1929 року за звинуваченням у приналежностi до антирадянської органiзацiї. 17 грудня 1929 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1929 роцi.
ХЛИСТУН Лука Дмитрович, 1885 р. народження, с. Хатнє Вiльховатського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Сватове, колгоспник к-пу "Комунар". Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 20 листопада 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ХЛIВОВИЙ Андрiй Олексiйович, 1924 р.
народження, с. Красиловка Цюрупінського р-ну Семипалатинської обл., Казахстан, українець, освiта
н/середня. Проживав у с. Суходiл Слов'яносербського р-ну, колгоспник к-пу iм. Iллiча. Арештований
16 лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 24 березня 1943 року
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХЛОПОНIН Андрiй Iванович, 1893 р. народження, м. Курськ, Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, директор шахти № 1-2 iм. Войкова. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 29 жовтня 1938 року
засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ХЛОПОНIН Василь Йосипович, 1896 р. народження, с. Шахове Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Шаховому, робiтник
зал.ст. Лантратiвка. Вiйськовим трибуналом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 22 жовтня 1945 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 8 лютого
1946 року Залізничною колегією Верховного суду

СРСР вирок скасовано, справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1946 роцi.
ХЛОПОНIН Дем'ян Iллiч, 1900 р. народження, с. Шахове Троїцького р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у Шаховому, селянин-одноосiбник. Арештований 16 сiчня 1933 року за звинуваченням у пiдготовцi збройного повстання проти радянської влади. 5 серпня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХЛОПОНIН Iван Павлович, 1901 р. народження, Сватiвський р-н, українець, освiта початкова. Проживав у м. Сватове, селянин-одноосібник.
Репресований двічі. Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР 23 січня 1931 року висланий на 3 р.
за межі України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 22 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований відповідно у 1990 і 1989 роках.
ХЛОПОНIН Iван Терентiйович, 1910 р. народження, с. Шахове Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Шаховому, робiтник
залiзничної магiстралi Москва-Донбас. Арештований 16 сiчня 1933 року за звинуваченням у пiдготовцi збройного повстання проти радянської влади.
5 серпня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХЛОПОНIН Максим Якович, 1881 р. народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Тимоновому, селянин-одноосiбник. Арештований 14 сiчня 1933 року
за звинуваченням у пiдготовцi збройного повстання
проти радянської влади. 25 серпня 1933 року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХЛОПОНIН Микола Павлович, 1903 р. народження, кол.с. Новопавлiвка Бунчукiвської
сiльради Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник
"Склобуду". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
25 серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХЛОПОНIН Петро Юхимович, 1914 р. народження, с. Калинова Балка Бiлокуракинського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар "Хлiббуду". "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Страчений 13 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ХЛОПОНIН Стефан Iванович, 1878 р. народження, с. Соснiвка Новопсковського р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у Соснiвцi, не працював. Арештований 1 листопада 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 травня 1942
року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 справу припинено за смертю підслідного. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ХЛОПОНIН Стефан Iванович, 1892 р. народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Тимоновому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 березня 1930 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
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ХЛОПОНIН Стефан Iллiч, 1892 р. народження, с. Шахове Троїцького р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у Шаховому, селянин-одноосiбник. Арештований 16 сiчня 1933 року за звинуваченням у пiдготовцi збройного повстання проти радянської влади. 5 серпня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХЛОПОНIН Терентiй Iллiч, 1893 р. народження, с. Шахове Троїцького р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у Шаховому, робітник магістралі «Москва-Донбас». Арештований 1 сiчня 1933
року за звинуваченням у пiдготовцi збройного повстання проти радянської влади. 25 серпня 1933 року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХЛОПОНIН Юхим Павлович, 1882 р. народження, смт Білолуцьк Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Арештований 24 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.
ХЛОПОНIНА Мавра (Марфа) Iванiвна,
1884 р. народження, с. Тимонове Троїцького р-ну,
росiянка, освiта початкова. Проживала у с. Шахове
Троїцького р-ну, домогосподарка. 9 серпня 1933 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд – звинувачувалася у пiдготовцi збройного повстання проти радянської влади. 25 серпня 1933 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1994
роцi.
ХЛОПУК Марiя Матвiївна, 1910 р. народження, с. Голоби Ковельського р-ну Волинської
обл., українка, освiта початкова. Проживала в м.
Старобiльську, робiтниця радгоспу iм. Шевченка.
Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР вiд 5
березня 1934 року вислана за межi України. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ХЛЯКIН Єгор Омелянович, 1882 р. народження, с. Безгинове Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Безгиновому,
завiдуючий тваринницькою фермою к-пу iм. Петровського. Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХЛЯКIН Терентiй Петрович, 1899 р. народження, с. Безгинове Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Деменкове
Новоайдарського р-ну, селянин-одноосiбник. Арештований 3 травня 1933 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 13 червня 1933 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХМАРА Григорiй Титович, 1927 р. народження, с. Ситкiвцi Ситковецького р-ну Вiнницької
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
Юр'ївка Лутугинського р-ну, прохiдник шахти № 6бiс. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Київського округу 24-26 листопада 1948 року засуджений до
25 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ХМАРА Iван Степанович, 1908 р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта н/середня.
Проживав у с. Бараникiвка Бiловодського р-ну,
шкiльний учитель. "Трiйкою" УНКВС по До-

нецькiй обл. 3 грудня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХМАРА Максим Никифорович, 1886 р. народження, с. Цвiтне Знам'янського р-ну Одеської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Кiровську, лiсогон шахти № 100. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХМАРУК Iван Григорович, 1896 р. народження, Польща, українець, освiта вища. Проживав
у м. Сватове, iнспектор райвiддiлу народної освiти.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ХМЕЛЕВСЬКА Амалiя Густавiвна, 1889 р.
народження, м. Лодзь, Польща, нiмкеня, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня
1944 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ХМЕЛЕВСЬКИЙ Антон Iванович, 1886 р.
народження, с. Липляни, Київська обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, газiвник
з-ду "Пролетар". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХМЕЛЕВСЬКИЙ Антон Теофiлович, 1884
р. народження, с. Болярка Пулинського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.
Сватове, колгоспник к-пу "Нове життя". Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 лютого 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ХМЕЛЕВСЬКИЙ Володимир Казимирович, 1897 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, токар з-ду iм.
Будьонного. Особливою нарадою при НКВС СРСР
15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ХМЕЛЕВСЬКИЙ Леон Теофiлович, 1888 р.
народження, с. Устинiвка Пулинського р-ну Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у м. Сватове, бригадир к-пу "Нове життя". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ХМЕЛЕВСЬКИЙ Франк Антонович, 1921
р. народження, с. Устинiвка Пулинського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.
Сватове, тракторист к-пу "Нове життя". Арештований 5 березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 25 серпня 1943 року
справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ХМЕЛЕНКО Василь Андрiйович, 1911 р.
народження, с. Лизине Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 3 батальйону 10 стрiлецької бригади.
Вiйськовим трибуналом 108 стрiлецької дивiзiї 20
липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ХМЕЛЕНКО Семен Прокопович, 1895 р.
народження, с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Червоноармiйське Бiлокуракинського р-ну, робiтник
радгоспу "Червоноармiєць". "Трiйкою" УНКВС по
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Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ХМЕЛЬ Митрофан Семенович, 1901 р. народження, с. Первомайськ Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, котельник механiчного цеху шахти iм. Титова.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 26
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ХМЕЛЬКОВ Федiр Михайлович, 1893 р. народження, с. Засосна, Бєлгородська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м.
Мiусинську Краснолуцької мiськради, технiк-будiвельник Штерiвського хiмзаводу. Колегiєю ОДПУ
СРСР 18 березня 1931 року засуджений до 10 р. позбавлення волi Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХМЕЛЬНИЦЬКА Зiнаїда Архипiвна, 1922
р. народження, смт Тацине Ровенькiвської мiськради, українка, освiта н/середня. Проживала у Тациному, колгоспниця. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 1 квiтня 1944 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ХМЕЛЬНИЦЬКА Катерина Григорiвна,
1881 р. народження, м. Кремiнна, українка, освiта
початкова. Проживала у Кремiннiй, монахиня. 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.
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Архип Федорович, 1889
р. народження, смт Тацине Ровенькiвської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Тациному, пенсiонер. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 16 березня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ХМИЗ Кiндрат Петрович, 1903 р. народження, с. Кравцовка Ольховатського р-ну Воронезької
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник "Донбасзв'язокбуду". Арештований 3 грудня 1942 року за
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 17 лютого
1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХМУРIНСЬКИЙ Станiслав Петрович, 1899
р. народження, Польща, поляк, освiта початкова.
Проживав у с-щi зал.ст. Ступки, Артемiвський р-н
Донецької обл., помiчник машинiста депо Попасна.
Арештований 30 грудня 1929 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 лютого 1930 року
з-пiд варти звiльнений під підписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХОВАЄВ Капiтон Петрович, 1880 р. народження, х. Царицинський, Серафимовицький р-н
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч,
дезінфектор шахти № 21. Донецьким обласним судом 21 сiчня 1935 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ХОВРАТ Тимофiй Климентiйович, 1908 р.
народження, с. Кам'яне Лебединського р-ну Сумської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Сватове, слюсар зал.ст. Сватове. Луганським обласним судом 24 листопада 1945 року засуджений до 5
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ХОДАКОВА Марiя Арнольдiвна, 1903 р.
народження, Польща, полька, освiта початкова.

Проживала в м. Свердловську, заступник головного
бухгалтера вiддiлу постачання тресту "Свердловвугiлля". Арештована 25 вересня 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у
справi немає. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ХОДАКОВСЬКИЙ Адольф Францович,
1896 р. народження, с. Гелетинцi Ходоровського рну Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у с. Луб'янка Бiлокуракинського р-ну, робiтник
залiзничної магiстралi Москва-Донбас. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 20 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ХОДАКОВСЬКИЙ Володимир Романович,
1895 р. народження, с. Жукiв Славутського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Плотина Станично-Луганського р-ну, конюх кпу "Культура". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1980 роцi.
ХОДАКОВСЬКИЙ Iван Федорович, 1910 р.
народження, с. Кам'янка Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Калмикiвка
Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу iм. Будьонного. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1975 роцi.
ХОДАКОВСЬКИЙ Йосип Романович, 1882
р. народження, с. Жукiв Славутського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Плотина Станично-Луганського р-ну, колгоспник
к-пу "Культура". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОДАКОВСЬКИЙ Микола Прокопович,
1917 р. народження, Київська обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, робiтник з-ду № 12. Арештований 29 листопада 1936 року за звинуваченням у спробi
здiйснення терористичного акту. 10 березня 1937
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1937 роцi.
ХОДАКОВСЬКИЙ Франц Романович, 1906
р. народження, с. Жукiв Славутського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Плотина Станично-Луганського р-ну, бригадир
рiльничої бригади к-пу "Культура". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 25 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961
роцi.
ХОДЗЬКО Мар'ян Станiславович, 1913 р.
народження, Польща, поляк, освiта н/середня. Проживав у с. Донцiвка Новопсковського р-ну,
шкiльний учитель. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ХОДЗЬКО Станiслав Станiславович, 1895
р. народження, Польща, поляк, освiта середня. Проживав у с. Булавинiвка Новопсковського р-ну, рахiвник сiльпо. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
29 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОДИКIН Iван Федорович, 1899 р. народження, с. Афанасьєвка Алексєєвського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
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середня. Проживав у м. Красний Луч, не працював.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ХОДИКIН Iлля Iллiч, 1902 р. народження, с.
Логачовка Уразовського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, робітник-залізничник, сигнальник
блокпоста "Садовий". Арештований 15 сiчня 1942
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10
лютого 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХОДИКIН Костянтин Федотович, 1885 р.
народження, с. Подсереднє Острогозького р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську Перевальського р-ну, крiпильник шахти № 10 ім. Артема. Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 23 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОДИКIН Олексiй Петрович, 1883 р. народження, с. Подсереднє Острогозького р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. Проживав у м. Артемiвську Перевальського р-ну, крiпильник шахти № 10 ім. Артема. Особливою "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОДИКIН Павло Федорович, 1900 р. народження, смт Новопсков, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї
ДПУ УРСР вiд 10 сiчня 1933 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОДОРОВСЬКИЙ Якiв Мойсейович, 1898
р. народження, м. Луганськ, єврей, освiта середня.
Проживав у Луганську, зубний технiк-приватник.
Луганським обласним судом 8 травня 1953 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 16 травня 1955
року Верховним судом УРСР мiру покарання знижено до 6 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ХОДОС Лев Михайлович, 1888 р. народження, м. Луганськ, єврей, освiта середня. Проживав у
Луганську, помiчник директора з-ду № 60. Арештований 14 липня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної троцькiстської
органiзацiї. 27 сiчня 1940 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1940 роцi.
ХОДОС Микола Якович, 1902 р. народження, м. Луганськ, єврей, освiта початкова. На час
арешту член ВКП(б). Вiйськовослужбовець, старший полiтрук 1 кавалерiйського полку 1 кавалерiйської дивiзiї. Вiйськовою колегiєю Верховного суду
СРСР 8 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу і
того ж дня страчений. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ХОДУС Семен Артемович, 1893 р. народження, кол.х. Менчикур Георгiївської сiльради
Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова.
Проживав у смт Михайлiвка Перевальського р-ну,
не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
19 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОЙН (ХОЙНА) Станiслав Францович,
1910 р. народження, с. Хоровиця Славутського р-ну

Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Колядiвка Новоайдарського р-ну, селянин-одноосiбник. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОЛДОБIН (ХАЛДОБІН) Микола Юхимович, 1897 р. народження, с. Плотина Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Станично-Луганське, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ХОЛIН Iван Тихонович, 1905 р. народження, с. Червона Поляна Антрацитiвського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Червонiй Полянi, слюсар вагоноремонтного пункту зал.ст. Щотове. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений
25 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ХОЛIНСЬКИЙ Юрiй Оттович, 1902 р. народження, с. Бiлопiлля, Харкiвська обл., поляк, освiта середня. Проживав у м. Старобiльську, iнспектор окружної контори фотокiнотресту. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОЛОД Василь Дем'янович, 1905 р. народження, м. Первомайськ, українець, освiта н/середня. Проживав у с. Олександропiлля Попаснянського р-ну, рахiвник к-пу "Прогрес". Особливою нарадою при НКВС СРСР 17 жовтня 1939 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960
роцi.
ХОЛОД Ганна Олексіївна, 1899 р. народження, смт Комишуваха Попаснянського р-ну,
українка, освіта початкова. Проживала в м. Золоте
Первомайської міськради, домогосподарка. 13 лютого 1941 року відібрано підписку про невиїзд: звинувачувалася у сприянні чоловікові в ухиління від
призову до Червоної Армії. У зв’язку з воєнним
станом справа не була вчасно розглянута. 21 січня
1950 року справу припинено за недостатністю матеріалів для притягнення до суду. Реабілітована у
1994 році.
ХОЛОД Iлля Олексiйович, 1902 р. народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, начальник зал.ст. Первомайськ. Арештований 2
червня 1938 року за пiдозрою у приналежностi до
антирадянської диверсiйно-шкiдницької органiзацiї. 26 вересня 1939 року виправданий Вiйськовим
трибуналом Харкiвського вiйськового округу. Реабiлiтований у 1939 роцi.
ХОЛОД Климентiй Данилович, 1887 р. народження, с. Трипiлля Попаснянського р-ну (згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), українець,
освiта початкова. Проживав у Трипiллi, селянин-одноосiбник. Арештований 2 листопада 1930 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї i контрреволюцiйній дiяльностi. 1 сiчня 1931 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.
ХОЛОД Микола Данилович, 1928 р. народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Привiллi, школяр. Арештований 6 липня 1942 року за пiдозрою у
приналежностi до агентури нiмецької розвiдки. У
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зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни,
де пiзнiше не виявлений. 18 листопада 1949 року
справу припинено. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХОЛОД Пилип Степанович, 1907 р. народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, сигнальник блокпоста 174 кiлометра Пiвнiчно-Донецької залiзницi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 26 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 29 листопада 1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОЛОДКОВ Олексiй Йосипович, 1899 р.
народження, с. Страхово Каширського р-ну Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Антрацитi, кріпильник
шахти № 7. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7
вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОЛОДНИЦЬКИЙ Архип Якович, 1898 р.
народження, с. Андрiянiвка Баранiвського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Манькiвка Сватiвського р-ну, тесляр к-пу "20 рокiв
Жовтня". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОЛОДНЯК Якiв Андрiйович, 1902 р. народження, с. Пiщане Старобiльського р-ну, українець,
освiта середня. Проживав у с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну, шкiльний учитель. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 25 жовтня 1933 року
засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОЛОДНЯКОВСЬКИЙ Борис Львович,
1909 р. народження, с. Хворостiв Володимир-Волинського повiту Волинської губернiї, українець,
освiта середня. Проживав у м. Луганську, технолог
з-ду iм. Косiора. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 19 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ХОЛОДОВ Василь Iванович, 1919 р. народження, с. Пам'ятна Слободка Iсiль-Кульського рну Омської обл., Росiйська Федерацiя, українець,
освiта н/вища. Проживав у м. Луганську, студент
педагогiчного iнституту. Луганським обласним судом 7 вересня 1940 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ХОЛОДОВ Костянтин Васильович, 1909 р.
народження, м. Євпаторiя, Кримська АРСР, росiянин, освiта н/середня. Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, експедитор шахти iм. Будьонного. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 27 жовтня 1941 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ХОЛОПКО Налiна Михайлiвна, 1913 р. народження, смт Бiловодськ, українка, освiта початкова. Проживала у Бiловодську, не працювала. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 17
березня 1945 року вислана за межi України. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ХОЛОПОВ Микита Тимофiйович, 1870 р.
народження, Калузька обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник металургiйного з-ду. Постановою Президiї ВЧК вiд 3 жовтня 1921 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1992 роцi.

ХОЛОША Петро Микитович, 1899 р. народження, с. Капiтанове Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Капiтановому,
колгоспник к-пу iм. Червоної Армiї. Арештований
6 березня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 31 березня 1948 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХОЛОШЕВ Дмитро Олексiйович, 1900 р.
народження, м. Горлiвка Донецької обл., українець,
освiта н/середня. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Алчевську, старший майстер механiчного цеху з-ду iм. Ворошилова. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 23 вересня 1936 року засуджений
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ХОМЕНКО Олег Устинович, 1924 р. народження, м. Нiжин Чернiгiвської обл., українець,
освiта середня. Проживав у м. Луганську, токар зду iм. Пархоменка. Вiйськовим трибуналом вiйськ
МВС Луганської обл. 25 вересня 1950 року засуджений до 15 р. позбавлення волi. 25 сiчня 1955 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу повернено на дослiдування.
25 травня 1955 року справу припинено за недоведенiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХОМЕНКО Петро Миколайович, 1919 р.
народження, с. Свистунiвка Сватiвського р-ну,
українець, освiта н/середня. На час арешту член
ВКП(б). Вiйськовослужбовець вiйськової частини
5287. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Хабаровського краю, Росiйська Федерацiя, 21 березня
1951 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1955 роцi.
ХОМЕНКО Сергiй Миколайович, 1904 р.
народження, с. Хмелiв Смiлiвського р-ну Сумської
обл., українець, освiта н/вища. Проживав у м. Луганську, викладач медичного училища. Особливою
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 29 сiчня 1930 року
засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОМЕНЧУК Петро Дмитрович, 1907 р. народження, с. Трипiлля Обухiвського р-ну Київської
обл., українець, освiта середня. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Красний Луч, електрослюсар шахти № 17-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року засуджений до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОМЕНЯ Iван Кузьмич, 1883 р. народження, Гродненська обл., Білорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у смт Слов'яносербськ, касир
ощадкаси. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОМУТЕНКО Костянтин Вiтольдович,
1904 р. народження, м. Ленiнград, Російська Федерація, росiянин, освiта вища. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Луганську, не працював.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 8 травня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ХОМУТОВ Михайло Семенович, 1893 р.
народження, с. Мишковка Стародубського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
вища. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.
Лисичанську, начальник "Лисхiмбуду". Арештова-
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ний 29 червня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 11 травня 1939 року виправданий Вiйськовим трибуналом
Київського вiйськового округу. Реабiлiтований у
1939 роцi.
ХОМУТЯНСЬКИЙ (ХАМУТЯНСЬКИЙ)
Iван Федорович, 1929 р. народження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий вiйськової
частини 83337. Вiйськовим трибуналом Туркестанського вiйськового округу 30 сiчня 1951 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. Комісією Президії Верховної Ради СРСР 7 липня 1956 року покарання знижено до фактично відбутого строку. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ХОМУХА Григорiй Антонович, 1879 р. народження, с. Софiївка Софіївського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, конюх
з-ду "Сталь". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
2 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ХОМЯКОВ Iван Сергiйович, 1909 р. народження, с. Висловка, Пензенська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м.
Луганську, iнженер-дослiдник механiчної лабораторiї з-ду iм. Жовтневої революцiї. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 11 жовтня 1939
року висланий за межi України як соцiально небезпечний елемент. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОНЯКIН Володимир Петрович, 1895 р.
народження, м. Попасна, українець, освiта початкова. Проживав у Попаснiй, експедитор зал.ст. Попасна. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ
УРСР вiд 10 липня 1931 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ХОПРЯЧКОВ Василь Варфоломiйович,
1882 р. народження, х. Iсаєв, Каменський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у с-щi Довжанський Свердловської мiськради, конюх кiнного двору будбюро.
Арештований 19 грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 лютого 1933 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХОПТЕНКО Iван Леонтiйович, 1907 р. народження, с. Платонiвка Ровеньківської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, бригадир к-пу iм. К. Лiбкнехта. Луганським обласним судом 5 квiтня 1946 року засуджений
до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990
роцi.
ХОРИШКО Iван Хомич, 1882 р. народження, с. Нехвороща, Харкiвська обл., українець, освiта
початкова. Проживав у смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, столяр зал.ст. Сентянiвка. Арештований
15 сiчня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14 червня 1938 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ХОРОЛЬСЬКИЙ Василь Федорович, 1895
р. народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Вовчоярiвцi, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 11 сiчня 1944 року засудже-

ний до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ХОРОЛЬСЬКИЙ Вiктор Iванович, 1924 р.
народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Малоiванiвцi, без певних занять. Арештований 21 травня
1936 року за звинуваченням у пiдготовцi диверсiйного акту. 22 червня 1936 року справу припинено
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1936 роцi.
ХОРОЛЬСЬКИЙ Григорiй Iванович, 1889
р. народження, с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Павлiвцi,
комiрник к-пу iм. XVII партз'їзду. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОРОЛЬСЬКИЙ Григорiй Миколайович,
1893 р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
у Красному Кутi, вантажник шахти № 152.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 21 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1965 роцi.
ХОРОЛЬСЬКИЙ Микола Iванович, 1880 р.
народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi
Свiтличне Краснодонської мiськради, завiдуючий
очисними спорудами Серговського райуправлiння
"Донбасводтресту". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 29 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ХОРОЛЬСЬКИЙ Олексiй Григорович,
1914 р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
у смт Грушове Краснолуцької мiськради, робiтник
шахти № 152. Донецьким обласним судом 22 сiчня
1935 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ХОРОЛЬСЬКИЙ Олексiй Матвiйович,
1896 р. народження, с. Павлiвка Бiлокуракинського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Павлiвці, не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОРОЛЬСЬКИЙ Семен Iванович, 1902 р.
народження, с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с-щі рудника "Голубівка", робiтник шахти № 24. Вiйськовим трибуналом 237 стрiлецької дивiзiї 17 грудня
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
ХОРОЛЬСЬКИЙ Степан Кузьмич, 1878 р.
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського рну, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Хрустальне Краснолуцької мiськради, майстер канатної дороги. Надзвичайною сесiєю Луганського
окружного суду 3 червня 1927 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ХОРОНЖУК-ВОРОЩУК Олексiй Хомич,
1907 р. народження, с. Хутiр Славутського р-ну
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, робiтник шахти № 14.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 8 грудня 1937
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.
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ХОРОШАЄВ Омелян Олексiйович, 1887 р.
народження, с. Куряче Свердловської мiськради,
українець, освiта н/середня. Проживав у м. Свердловську, iнспектор райфiнвiддiлу. Арештований 10
березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi
нiмецьким окупантам. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 16 жовтня 1943 року мiрою покарання
визначено строк попереднього ув'язнення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ХОРОШЕВСЬКА Марина Сергiївна, 1913
р. народження, с. Осинове Новопсковського р-ну,
українка, освiта початкова. Без певного мiсця проживання i занять. Судовою колегiєю у кримiнальних справах Луганського обласного суду 13 липня
1954 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ХОРОШЕВСЬКИЙ Василь Григорович,
1887 р. народження, сл. Єфремово-Степановка Тарасовського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, рахiвник з-ду iм. Рудя. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ХОРОШЕВСЬКИЙ Iван Миколайович,
1915 р. народження, с. Осинове Новопсковського рну, українець, освiта початкова. Проживав в Осиновому, робiтник сiльського радiовузла. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 30 вересня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
ХОРОШЕВСЬКИЙ Олександр Андронович, 1904 р. народження, с. Осинове Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в
Осиновому, колгоспник к-пу "Червона Україна".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 21 травня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ХОРОШИЛОВ Гаврило Миколайович,
1900 р. народження, с. Ливеньки Нiкiтовського р-ну
Бєлгородської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, бурильник шахти iм. Крупської. "Трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 27 вересня 1938 року.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ХОРОШИЛОВ Михайло Андрiйович, 1905
р. народження, с. Лутошкине Краснинського р-ну
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин.
Проживав у м. Луганську, не працював. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 19 сiчня 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ХОРОШИЛОВА Марiя Матвiївна, 1926 р.
народження, с. Залегощ Новосiльського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта
початкова. Проживала в м. Алчевську, учениця рахiвника з-ду iм. Ворошилова. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 4 квiтня 1945 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ХОРОШИХ Дмитро Михайлович, 1880 р.
народження, с. Калiнiно Водоп'яновського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, столяр
СШ № 1. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27

вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ХОРОШИХ Петро Дмитрович, 1916 р. народження, с. Патрiарше Липецького р-ну Воронезької
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня.
Проживав у м. Красний Луч, штатний пропагандист
мiськкому ЛКСМУ. Донецьким обласним судом
27-29 червня 1936 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ХОРОШКО Iван Степанович, 1877 р. народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Тарасiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при
Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 березня 1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОРТОВ Василь Юхимович, 1900 (1910) р.
народження, м. Кiровськ, українець, освiта початкова. Проживав у Кiровську, робiтник шахти № 6. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 22 квiтня
1933 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОРУЖИЙ Андрiй Устимович, 1916 р. народження, с. Свистунiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, робiтник шахти "Сокологорiвка". Вiйськовим
трибуналом 32 району авiацiйного базування 14
квiтня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ХОРУЖИЙ Iван Iванович, 1909 р. народження, с. Манькiвка Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Манькiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою районного прокурора вiд
12 травня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХОРУЖИЙ Iлля Денисович, 1906 р. народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1153 стрiлецького полку 343 стрiлецької дивiзiї. Арештований 25 червня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30 липня 1942 року
справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1997 роцi.
ХОРУЖИЙ Олександр Антонович, 1906 р.
народження, с. Свистунiвка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Свистунiвцi, коваль к-пу iм. Комiнтерну. Особливою нарадою при НКВС СРСР 8 квiтня 1944 року засуджений до 3 р. позбавлення волi як соцiально небезпечний елемент. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ХОРУЖИЙ Трохим Дмитрович, 1905 р. народження, с. Лантратiвка Троїцького р-ну, українець, освiта н/середня. Проживав у Лантратiвцi, народний суддя кол. Новоастраханського р-ну.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Українського
вiйськового округу 26 травня – 2 червня 1943 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ХОРУЖИН Петро Федорович, 1923 р. народження, ст-ця Митякінська Тарасовського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду
iм. Жовтневої революцiї. Луганським обласним судом 20 грудня 1940 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ХОРУНЖИЙ Андрiй Антонович, 1882 р. народження, с. Свистунiвка Сватiвського р-ну, украї-
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нець, освiта початкова. Проживав у с. Первомайськ
Сватiвського р-ну, шовкiвник райземвiддiлу.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 8 серпня 1944 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ХОРУНЖИЙ Григорій Іванович, 1912 р.
народження, с. Свистунівка Сватівського р-ну,
українець, освіта початкова. Військовослужбовець,
рядовий 3 роти 867 стрілецького полку. Військовим
трибуналом 271 стрілецької дивізії 4 червня 1943
року засуджений до 7 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1991 році.
ХОРУНЖИЙ Павло Юрiйович, 1913 р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Проживав у Бiловодську, дiловод райвиконкому. Арештований 6 жовтня 1935 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 грудня 1935 року звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ХОТЕ Iван Олексiйович, 1905 р. народження, Румунiя, румун, освiта початкова. Проживав у
смт Бiлокуракине, тракторист радгоспу "Червоне
руно". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 16
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОТИН Федiр Полiкарпович, 1896 р. народження, с. Садки Старобiльського р-ну, українець,
неписьменний. Проживав у Садках, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР
2 квiтня 1930 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОТИН Якiв Матвiйович, 1900 р. народження, с. Садки Старобiльського р-ну, українець,
неписьменний. Проживав у Садках, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР
2 квiтня 1930 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОТIН Григорiй Дмитрович, 1881 р. народження, Заокський р-н Тульської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Красний Луч, торговець-приватник. Особливою
нарадою при Колегії ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОТЯНОВИЧ Олександр Вiкентiйович,
1900 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, вибiйник шахти "Максимiвська". Особливою нарадою при НКВС СРСР
19 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ХОХЛАЧОВ Георгiй Олексiйович, 1897 р.
народження, ст-ця Баклановська Дубовського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта середня. Проживав у м. Перевальську, начальник дiльницi шахти № 2-бiс. "Трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 7 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОХЛАЧОВ Євген Степанович, 1893 р. народження, х. Дорофєєвський, Котельниковський рн Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Бокове-Платове Антрацитiвської мiськради, робiтник тресту
"Шляхбуд". Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 грудня 1932 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.

ХОХЛАЧОВ Iван Антонович, 1903 р. народження, х. Грязновський, Вешенський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, техпрацiвник
тресту "Головметалзбут". Арештований 4 сiчня
1942 року за звинуваченням в антирадянських висловлюваннях.У зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений. Справу
припинено 15 вересня 1949 року. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ХОХЛАЧОВ Сергiй Євгенович, 1912 р. народження, ст-ця Баклановська Дубовського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, десятник шахти № 1. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 21 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ХОХЛОВ Євтихiй Iванович, 1875 р. народження, с. Павлiвка, Чернiгiвська обл., українець,
освiта початкова. Проживав у м. Попасна, пічник
вагонного депо Попасна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 лютого 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХОХЛОВ Iван Гнатович, 1910 р. народження, смт Воронове Сєверодонецької мiськради, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, старшина 2 мотострiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 1 окремої мотострiлецької бригади 22 квiтня
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1997 роцi.
ХОХЛОВ Iван Олексiйович, 1902 р. народження, смт Воронове Сєверодонецької мiськради,
росіянин, освiта початкова. Проживав у Вороновому, селянин-одноосiбник. Арештований 15 травня
1932 року за звинуваченням у терористичнiй дiяльностi. 12 жовтня 1932 року виправданий Донецьким обласним судом. Реабiлiтований у 1932 роцi.
ХОХЛОВ Микола Єгорович, 1925 р. народження, смт Воронове Сєверодонецької мiськради,
росiянин, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець,
рядовий учбового батальйону 279 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 3 армiї 25 травня 1943
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ХОХЛОВ Олексiй Мусійович, 1866 р. народження, смт Воронове Сєверодонецької мiськради,
українець, неписьменний. Проживав у Вороновому,
селянин-одноосiбник. Арештований 15 травня 1932
року за звинуваченням у терористичнiй дiяльностi.
12 жовтня 1932 року виправданий Донецьким обласним судом. Реабiлiтований у 1932 роцi.
ХОХЛОВ Олексiй Петрович, 1915 р. народження, с. Ключевка, Воронезька обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав у
м. Красний Луч, помiчник завiдуючого вiддiлом газети "Ленінський вибiй". Донецьким обласним судом 27-29 червня 1936 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ХОХЛОВ Федот Якович, 1906 р. народження, смт Воронове Сєверодонецької мiськради, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 180 стрiлецького полку 60 стрiлецької дивiзiї. Арештований 25 червня 1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 липня 1943 року
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справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХОЦИН Михайло Васильович, 1908 р. народження, с. Жовтневе Сватiвського р-ну, українець,
освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий.
Вiйськовим трибуналом 8 армiї 8 липня 1943 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 12 липня
1943 року. Реабiлiтований у 1998 роцi.
ХОША Костянтин Андрiйович, 1896 р. народження, Куп'янський р-н Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Спiрне Попаснянського р-ну (згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), конюх радгоспу "Спiрне". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ХРАБРУНОВ Олександр Павлович, 1910 р.
народження, м. Красний Луч, росiянин, освiта початкова. Проживав у кол.с. Добропiлля Благiвської
сiльради Ровенькiвської мiськради. Вiйськовим
трибуналом 5 танкової армiї 20 березня 1943 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1997 роцi.
ХРАБУСТОВСЬКИЙ Франц Онуфрiйович,
1891 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у с. Писарiвка Новопсковського р-ну,
столяр Старобiльського з-ду iм. Блюхера. Особливою нарадою при НКВС СРСР 20 листопада 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1958 роцi.
ХРАМЦОВ Василь Овсiйович, 1915 р. народження, с. Ямне Гордєєвського р-ну Орловської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, робiтник шахти
"Центральна-Бокiвська". Вiйськовим трибуналом
Воронезького гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 19
червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ХРАНОВСЬКИЙ (ХРОНОВСЬКИЙ) Карл
Андрiйович, 1889 р. народження, с. Тирлiвка Теремнiвського р-ну Київської обл., українець, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, бухгалтер
пункту "Заготзерно". Арештований 30 червня 1942
року за звинуваченням у шкiдництвi. Справу припинено 11 липня 1964 року за давниною. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХРЕБТАНЬ Семен Спиридонович, 1910 р.
народження, с. Манькiвка Тульчинського р-ну
Вiнницької обл., росiянин, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 80 окремого зенiтно-артилерiйського дивiзiону. До призову проживав у м. Лутугине. Вiйськовим трибуналом 65 армiї
23 грудня 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ХРЕН Сергiй Тихонович, 1912 р. народження, м. Гiрське Первомайської мiськради, українець,
освiта початкова. Проживав у Гiрському, не працював. Вiйськовим трибуналом 32 району авіаційного
базування 15 квiтня 1942 року засуджений до розстрiлу. 2 травня 1942 року Вiйськовим трибуналом
Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ХРЕПКО Пелагiя Захарiвна, 1910 р. народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, українка,
освiта початкова. Проживала в Калмикiвцi, колгоспниця к-пу iм. II п'ятирiчки. Арештована 16 листопада 1941 року за звинуваченням у висловлюваннi

невдоволення радянською владою. 18 квiтня 1942
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ХРИПКО Василь Панасович, 1901 р. народження, с. Барикине Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Барикиному, робiтник радгоспу "Кабаннє". Арештований 21 лютого
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 липня 1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ХРИПКО Вiктор Васильович, 1909 р. народження, с. Весело-Олександрiвка Новобузького рну Одеської обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Георгiївка Лутугинського р-ну, не працював. Арештований 27 квiтня 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 липня 1937
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХРИПКО Гнат Купрiянович, 1909 р. народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у с. Новострiльцiвка
Мiловського р-ну, робiтник Стрiльцiвського конезаводу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХРИПКО Дмитро Тимофiйович, 1909 р. народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Калмикiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 11 грудня 1932 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ХРИПКО Лазар Потапович, 1904 р. народження, с. Булгакiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Булгакiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 квiтня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ХРИПКО Михайло Мартинович, 1882 р. народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Мусiївка
Мiловського р-ну, колгоспник к-пу iм. Литвинова.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ХРИПКО Омелян Тарасович, 1903 р. народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Калмикiвцi, колгоспник к-пу "Червона Україна". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 7 жовтня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ХРИПКО Пилип Омелянович, 1911 р. народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у с. Шовкунiвка Бiлокуракинського р-ну, не працював. Лiнiйним судом
Московсько-Донецької залiзницi 9 квiтня 1941 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ХРИПКО Порфирiй Прокопович, 1912 р.
народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, молодший сержант, 4 запасний стрiлецький полк 2 запасної стрiлецької бригади. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 10 червня 1943 року засуджений
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до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1974
роцi.
ХРИПКО Потап Якович, 1864 р. народження, с. Барикине Сватiвського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав у с. Климiвка Кремiнського рну, сторож радгоспу "Кабаннє". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 6 армiї 24 листопада 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 2000 роцi.
ХРИПКО Прокiп Iванович, 1883 р. народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, українець,
неписьменний. Проживав у Калмикiвцi, селянин-одноосiбник. Мiловським районним народним судом 18 травня 1933 року засуджений до 1 р. примусових робiт. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ХРИПКО Федiр Потапович, 1895 р. народження, с. Барикине Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Барикиному, колгоспник. Арештований 9 лютого 1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 жовтня 1943
року справу припинено за смертю звинувачуваного.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХРИПКО Якiв Борисович, 1903 р. народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Калмикiвцi, швець
колгоспу "2-а п'ятирiчка". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХРИПТУЛОВ Володимир Захарович, 1912
р. народження, с. Кримське Слов'яносербського рну, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Алчевську, начальник вiддiлу постачання будуправлiння
мiськвиконкому. Постановою Луганського обласного суду вiд 19 квiтня 1955 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ХРИПУН Григорiй Данилович, 1912 р. народження, с. Шапарiвка Бiлокуракинского р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, робiтник хiмiчного з-ду. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 6 лютого 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1993 роцi.
ХРИПУН Леонтiй Федорович, 1895 р. народження, с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, возiй шахти iм. Дзержинського. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХРИПУН Максим Антонович, 1899 р. народження, с. Богородицьке Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Богородицькому, селянин-одноосiбник. Старобiльською повiтовою ЧК 6 вересня 1921 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 7 вересня 1921 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ХРИПУН (ХРИПУНОВ) Михайло Михайлович, 1895 р. народження, с. Єлизаветiвка, Одеська обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Свердловську, тесляр будцеху тресту "Свердловвугiлля". Донецьким обласним судом 28 липня 1938
року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ХРИПУН Олексiй Савич, 1908 р. народження, с. Заводянка Бiлокуракинського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Заводянцi, селянин-одноосiбник. Арештований 17 квiтня 1932 року за

звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 серпня
1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ХРИПУН Петро Федорович, 1884 р. народження, с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, сторож транспортного вiддiлу тресту "Первомайськвугiлля". Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 16 липня 1940 року засуджений до 5
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХРИПУН Самiйло Павлович, 1894 р. народження, с. Заводянка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, чорнороб цегельного з-ду. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 25 вересня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ХРИПУН Степан Родiонович, 1886 р. народження, с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХРИПУН Трохим Федорович, 1893 р. народження, с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, десятник артiлi "Гужтранс". Особливою
нарадою при НКВС СРСР 16 липня 1940 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ХРИПУНОВ Андрiй Семенович, 1892 р. народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Дмитрiвка
Новоайдарського р-ну, селянин-одноосiбник. Репресований тричi. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 березня 1930 року
висланий на 3 р. за межi України. Донецьким обласним судом 21 квiтня 1936 року засуджений до 6 р.
позбавлення волi. 26 жовтня 1949 року Особливою
нарадою при НКВС СРСР висланий за межi України. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989, 1971 i 1967
роках.
ХРИПУНОВ Василь Андрiйович, 1885 р.
народження, х. Бобровський, Серафимовицький р-н
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч,
конюх шахти № 16. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 23 липня 1940 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХРИПУНОВ Семен Васильович, 1912
(1908) р. народження, х. Єланський, Подтьолковський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний
Луч, робiтник техбази тресту "Шахтобуд". Особливою нарадою при НКВС СРСР 23 липня 1940 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХРИПУНОВ Федiр Митрофанович, 1910 р.
народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 4 окремого будiвельного батальйону.
Вiйськовим трибуналом 133 окремої будiвельної
бригади 14 липня 1943 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
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ХРИСОНОПУЛО Павло Михайлович, 1881
р. народження, м. Євпаторiя, Кримська АРСР, грек,
освiта вища. Проживав у м. Брянка, головний лiкар
мiського пологового будинку. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХРИСТАЄВА Тетяна Iванiвна, 1895 р. народження, с. Верхня Дуванка Сватiвського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала у Верхній Дуванці, без певних занять. Донецьким обласним судом
4-5 квiтня 1935 року засуджена до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ХРИСТЕНКО Микола Олександрович,
1923 р. народження, м. Щастя Жовтневої райради
м. Луганська, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 140 полку. Вiйськовим трибуналом 64 армiї 5 вересня 1942 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991
роцi.
ХРИСТИС Данило Платонович, 1900 р. народження, кол.с. Попасне Рудiвської сiльради Сватiвського р-ну, українець, неписьменний. Проживав
за мiсцем народження, колгоспник к-пу "Великий
почин". Арештований 7 сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 березня 1933
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ХРИСТИС Iван Володимирович, 1893 р. народження, кол.с. Попасне Рудківської сільради Сватiвського р-ну, 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.
ХРИСТИС Лука Васильович, 1900 р. народження, кол.с. Попасне Рудiвської сiльради Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
за мiсцем народження, конюх к-пу "Великий почин". Постановою Особливої наради при Колегiї
ДПУ УРСР вiд 26 березня 1933 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХРИСТИС Михайло Платонович, 1906 р.
народження, кол.с. Попасне Рудiвської сiльради
Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова.
Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу
"Великий почин". Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 березня 1933 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ХРИСТИС Федiр Архипович, 1912 р. народження, кол.с. Попасне Рудiвської сiльради Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
за мiсцем народження, колгоспник к-пу "Великий
почин". Арештований 16 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.
ХРИСТИЧ Кiндрат Якович, 1898 р. народження, с. Саражинка Пiщанського р-ну Молдавської РСР, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, тесляр фабрики iм. Ворошилова.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.

ХРИСТИЧ Михайло Антонович, 1905 р. народження, м. Макiївка Донецької обл., українець,
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, механiк дiльницi шахти № 2-бiс. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 31 липня 1944
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ХРИСТОСЕНКО Андрiй Гаврилович, 1898
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, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 році.
ХРИСТОСЕНКО Андрій Михайлович, 1898
р. народження, смт Петрівка Станично-Луганського
р-ну, українець, освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий 13 окремого мостобудівного батальйону 18 військово-автомобільного шляху Південно-Західного фронту. Військовим трибуналом Куп’янського, Харківська обл., гарнізону 29 жовтня
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волі.
Реабілітований у 1991 році.
ХРИСТОСЕНКО Василь Семенович, 1908
р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 6 запасного
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 14 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ХРИСТОСЕНКО Леонтiй Якович, 1892 р.
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Петрiвцi, колгоспник к-пу ім. Сталіна. 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.
ХРИСТОСЕНКО Микита Самсонович,
1889 р. народження, смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
у с. Малинове Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу "Червона зоря". Арештований 6 грудня
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 лютого 1942 року виправданий Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлiтований у 1942 роцi.
ХРИСТОСЕНКО Семен Єлисейович, 1880
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, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.
ХРИСТОФОРОВ Iван Пилипович, 1890 р.
народження, ст-ця Чертковська, Ростовська обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Ровеньки, рахiвник шахти № 14-17.
Репресований двiчi. Арештований 17 травня 1933
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29
червня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений.
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"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1994 i 1989 роках.
ХРИЧОВ Василь Володимирович, 1911 р.
народження, с. Козіно Крупецького р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, вибiйник шахти iм.
Iллiча. Арештований 8 серпня 1938 року як учасник
контрреволюцiйної органiзацiї. 18 серпня 1938 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1938 роцi.
ХРИЧОВ Iван Володимирович, 1904 р. народження, с. Козіно Крупецького р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, вибiйник шахти iм.
Iллiча. Арештований 1 серпня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї.18 серпня 1938 року справу припинено
за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у
1938 роцi.
ХРИЧОВ Петро Володимирович, 1911 р. народження, с. Козіно Крупецького р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта н/вища.
Проживав у м. Попасна, санiтарний лiкар зал.ст.
Попасна. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 25 квiтня 1944 року засуджений до 8
р. позбавлення волi. 19 червня 1946 року пiсля перегляду справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з ув'язнення звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ХРИЩЕТЕЦЬКА Марiя Антонiвна, 1910 р.
народження, с. Нижня Гарасимiвка Краснодонського р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в м.
Луганську, не працювала. Арештована 30 травня
1944 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї i пособництвi нiмецьким окупантам. 7 травня
1945 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у
1945 роцi.
ХРИЩИЧЕНКО Андрiй Iванович, 1893 р.
народження, Чернянський р-н Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, помiчник апаратника хiмзаводу.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ХРОМОВ Микола Олександрович, 1905 р.
народження, м. Куп'янськ Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
начальник вiддiлення служби руху зал.ст. Луганськ.
Арештований 29 грудня 1938 року за пiдозрою у
шкiдництвi на залiзничному транспортi. 24 вересня
1939 року виправданий Вiйськовим трибуналом
Харкiвського вiйськового округу. Реабiлiтований у
1939 роцi.
ХРОМОВ Петро Iванович, 1895 р. народження, с. Серговка Бєлевського р-ну Тульської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, коваль шахти №
1-5. Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 жовтня
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1991 роцi.
ХРУСТОВСЬКИЙ Сергiй Iванович, 1891 р.
народження, с. Вiльховатка Вовчанського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. Колегiєю Донець-

кої ГубЧК 10 серпня 1920 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ХРУЩ Дмитро Терентiйович, 1873 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 1989 роцi.
ХРУЩ Трохим Євдокимович, 1910 р. народження, с. Зорикiвка Мiловського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження,
не працював. Арештований 18 квiтня 1943 року за
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 12 листопада
1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1999 роцi.
ХРУЩОВА Марiя Олексiївна, 1925 р. народження, с. Iванiвка Горшеченського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта н/середня. Проживала в м. Лисичанську, учениця. Арештована 3 червня 1943 року за звинуваченням у стосунках з агентурою нiмецької розвiдки. 14 серпня 1943
року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994
роцi.
ХРЮНОВ Iван Трохимович, 1898 р. народження, с. Богоявленське Земетчинського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, десятник
шахти № 23. Арештований 1 лютого 1937 року за
пiдозрою у проведеннi диверсiй на шахтi. 3 травня
1937 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХУДЕНКО Павло Олексiйович, 1908 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта вища.
Проживав у м. Луганську, начальник цеху з-ду Наркомату шляхiв. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 29 жовтня 1936 року засуджений до 2
р. позбавлення волi. 19 сiчня 1937 року Верховним
судом СРСР вирок скасовано, справу припинено, з
ув'язнення звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ХУДIН Людвiг Михайлович, 1894 р. народження, Австрiя, хорват, освiта початкова. Проживав у с-щi Краснодон Краснодонської мiськради,
шкiльний учитель. Донецьким обласним судом 4
березня 1939 року засуджений до 6 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ХУДОБА Пилип Iванович, 1911 р. народження, кол.с. Солодке Нижньопокровської сiльради Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 8 жовтня 1931 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХУДОЄРКО Леонiд Семенович, 1919 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта н/середня.
Вiйськовослужбовець, командир взводу 832 стрiлецького полку 400 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим
трибуналом 8 армiї 11 червня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1993 роцi.
ХУДОЛIЙ Анастасiя Семенiвна, 1907 р. народження, м. Лисичанськ, українка, освiта н/середня. Проживала в Лисичанську, рахiвник шахти
"Пiдземгаз". Постановою Особливої наради при
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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.
ХУДОЛIЙ Василь Михайлович, 1911 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1003 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 274 стрiлецької дивiзiї 23 серпня 1943 року розглянуто звинувачення в антирадянськiй агiтацiї. Провина не була
доведена, справу припинено. Реабiлiтований у
1943 роцi.
ХУДОЛIЙ Олександр Григорович, 1916 р.
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта н/середня. Проживав у Лисичанську, робiтник з-ду "Донсода". Арештований 26 грудня 1934 року за звинуваченням в антирадянських висловлюваннях. 2 червня 1935 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1935 роцi.
ХУДЯКОВА Парасковiя Миколаївна, 1904
р. народження, с. Троїцьке, Тамбовська обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, неписьменна. Проживала
в м. Луганську, не працювала. Репресована двічі.
Особливою нарадою при Колегії ОДПУ 16 серпня
1929 року вислана на 3 р. за межі України. 13 квітня 1932 року тим же органом позбавлена на 3 р.
права проживання у 12 населених пунктах СРСР.
Реабiлiтована в обох справах у 1992 роцi.
ХУЛАП Василь Павлович, 1907 р. народження, с. Баранiвка Семенiвського р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Перевальську, вибiйник шахти № 10. Арештований 20 липня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 грудня 1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ХУЛЛА Леонiд Iванович, 1904 р. народження, с. Стила Старобешiвського р-ну Донецької обл.,
грек, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки,
iнструктор-рахiвник райземвiддiлу.
"Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХУРДА Iван Миколайович, 1924 р. народження, с. Кам'янка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, не працював. Арештований 6 листопада 1946
року за звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 14 сiчня 1947 року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ХУСТОЧКIН Iван Тимофiйович, 1897 р. народження, с. Карпiвка, Донецька обл., українець,
освiта початкова. Проживав у с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10
квiтня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХУТРЕНКО Василь Андрiйович, 1885 р. народження, с. Орiхове Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в Орiховому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 травня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.

ХУТРЕНКО Трохим Андрiйович, 1879 р.
народження, с. Орiхове Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в Орiховому, селянин-одноосiбник. Арештований 24 жовтня 1930
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10
травня 1931 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.
ХУХРЯНСЬКИЙ Денис Максимович, 1902
р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну,
українець. Проживав у Мiлуватцi, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР
2 березня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ХУХРЯНСЬКИЙ Дмитро Олександрович,
1887 р. народження, х. Березiв, Шевченкiвський р-н
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, завгосп вiддiлу робiтничого постачання мехсклозаводу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 4 вересня 1945
року. засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.

Ц
ЦАБЕКА Андрiй Антонович, 1930 р. народження, с. Першозванiвка Лутугинського р-ну,
українець, освiта н/середня. Проживав у Першозванiвцi, школяр. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 7 серпня 1945 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991
роцi.
ЦАБЕКА Антон Захарович, 1901 р. народження, с. Першозванiвка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Першозванiвцi, не працював. Арештований 24 березня
1945 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 серпня 1945 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЦАБЕКО Микола Григорович, 1918 р. народження, с. Першозванiвка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
командир вiддiлення 196 армiйського запасного
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 3 армiї
15 вересня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЦАБЕКО Федiр Максимович, 1898 р. народження, с. Уплатне, Днiпропетровська обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Мiусинську
Краснолуцької мiськради, технiк Штердресу. Особливою нарадою при Колегiї ОДПУ 25 червня 1930
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЦАГИК’ЯН (ЦАХИК’ЯН) Хорен Калустович, 1913 р. народження, Туреччина, вiрмен, освiта
середня. Проживав у м. Стахановi, студент Рубiжанського
хiмiко-технологічного
iнституту.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
ЦАЙГЕР Цирiлiс Iванович, 1897 р. народження, к. Ямбург Молочанського р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
м. Петровське Краснолуцької мiськради, слюсар-коваль з-ду № 59. Особливою "трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений
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до розстрiлу. Страчений 13 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦАЛЬ-ЦАЛЬКО Адольф Пилипович, 1899
р. народження, с. Нарцизiвка Пулинського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 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 1960 роцi.
ЦАЛЬ-ЦАЛЬКО Антон Михайлович, 1894
р. народження, с. Кам'яний Майдан Новоград-Волинського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт Бiлокуракине, колгоспник кпу "Соцiалiстичний Донбас". Особливою нарадою
при НКВС СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦАЛЬ-ЦАЛЬКО Гвiдон Пилипович, 1905 р.
народження, с. Нарцизiвка Пулинського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Свiтле Старобiльського р-ну, робiтник зернорадгоспу iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦАЛЬ-ЦАЛЬКО Гвідон Францович, 1895 р.
народження, с. Кам'яний Майдан Новоград-Волинського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова.
Проживав у смт Бiлокуракине, тесляр на будiвництвi залiзничної магiстралi "Москва-Донбас".
Особливою нарадою при НКВС СРСР 3 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1962 роцi.
ЦАЛЬ-ЦАЛЬКО Йосип Францович, 1902 р.
народження, с. Кам'яний Майдан Новоград-Волинського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова.
Проживав у с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну,
колгоспник к-пу "Iскра". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ЦАЛЬ-ЦАЛЬКО Петро Iванович, 1874 р.
народження, смт Бiлокуракине, поляк, освiта початкова. Проживав у Бiлокуракиному, сторож на залiзничнiй магiстралi Москва-Донбас. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ЦАЛЬ-ЦАЛЬКО Франц Петрович, 1902 р.
народження, с. Яблуневе Новоград-Волинського рну Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав:
Старобільський р-н, колгоспник к-пу "Комсомолець". Особливою нарадою при НКВС СРСР 29
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ЦАЛЬ-ЦАЛЬКО Франц Пилипович, 1895 р.
народження, с. Нарцизiвка Пулинського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Свiтле Старобiльського р-ну, робiтник зернорадгоспу iм. Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ЦАН Альвiна (Альбiна) Карнеліус, 1874 р.
народження, Житомирська обл., нiмкеня, неписьменна. Проживала в с. Коноплянiвка Бiлокуракинського р-ну, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 16 жовтня 1941
року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1990
роцi.

ЦАН Едвард Юлiусович, 1903 р. народження, с. Клярiвка Мархлевського р-ну Київської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Коноплянiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу "Заповiт Ленiна". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦАН Iонатан Вiльгельмович, 1904 р. народження, с. Пулино-Гута Пулинського р-ну Київської обл., нiмець. Проживав у с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу iм. Калiнiна. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦАНДЕР Альберт Емiльович, 1903 р. народження, с. Турова Мархлевського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Шарiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу iм.
Молотова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 30
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ЦАНДЕР Давид Густавович, 1896 р. народження, с. Солодирi Пулинського 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 розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦАНДЕР Едмунд Августович, 1895 р. народження, с. Буда-Бобринецька Бородянського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Новобiла Новопсковського р-ну, колгоспник кпу "1 Травня". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 31 серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦАНДЕР Йонат Густавович, 1896 р. народження, с. Солодирi Пулинського 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 розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦАНЕВ Микола Iванович, 1888 р. народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, рiльник примiського господарства з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЦАПАКIН Володимир Гаврилович, 1912 р.
народження, м. Попасна, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, диспетчер паровозного цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. Особливою
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 13
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЦАПЕНКО Олександр Кузьмич, 1891 р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, слюсар шахти № 16 iм. Кагановича. Луганським обласним судом 22 липня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ЦАПКО Варвара Iванiвна, 1905 р. народження, кол.с-ще Дiвжик Фащiвської селищної ради Антрацитiвського р-ну, українка, освiта початкова. Санiтарка 330 медсанбату. Вiйськовим трибуналом 99 стрiлецької дивiзiї 25 жовтня 1942 року за-
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суджена до 10 р. позбавлення волi. 26 вересня 1944
року Військовою колегією Верховного суду СРСР
вирок скасовано, справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1944 роцi.
ЦАПКО Григорiй Федорович, 1883 р. народження, с. Стельмахiвка Куп'янського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Старобiльську, складач поїздiв зал.ст. Старобiльськ. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 21 березня 1943 року засуджений до 8
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЦАПКО Павло Панасович, 1897 р. народження, м. Слов'янськ Донецької обл., українець,
освiта початкова. Проживав у Слов'янську, помiчник машинiста зал.ст. Старобiльськ. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 30 липня
1943 року засуджений до 15 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЦАПКО Петро Федорович, 1883 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Проживав у Сватовому, чинбар. Репресований
двiчi. Постановою Особливої наради при Колегiї
ДПУ УРСР вiд 23 сiчня 1931 року висланий на 3 р.
за межi України. Арештований 11 березня 1943 року за звинуваченням у зв'язках з нiмецькою жандармерiєю. 30 березня 1943 року справу припинено за
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований відповідно у 1989 і 1994 роках.
ЦАПЛIЄНКО Степан Тимофiйович, 1892 р.
народження, с. Миколаївка Станично-Луганського
р-ну, українець, неписьменний. Без певного мiсця
проживання i роботи. Репресований двічі. Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 березня 1935 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Луганським
обласним судом 15 липня 1941 року засуджений до
розстрілу. Страчений 20 жовтня 1941 року. Реабiлiтований відповідно у 1989 і 1992 роках.
ЦАПОВ Кузьма Васильович, 1894 р. народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-ну, росiянин.Проживав у с. Гарасимiвка Станично-Луганського р-ну, робiтник Верхньогарасимiвської МТС.
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦАРЕВ (ЦАРЬОВ) Iван Федорович, 1908 р.
народження, с. Передiльське Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, конюх тюрми № 1. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 11 жовтня 1941
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЦАРЕВСЬКИЙ Валер'ян Васильович, 1889
р. народження, с. Райгородка Новоайдарського рну, росiянин, освiта середня. Проживав у Райгородцi, служитель релiгiйного культу. Репресований
двічі. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР
8 квiтня 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Арештований 10 березня 1939 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 22 травня 1939
року справу припинено за відсутністю складу злочину, з-під варти звільнений. Реабiлiтований відповідно у 1989 і 1939 роках.
ЦАРЕВСЬКИЙ Павло Федорович, 1916 р.
народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у Лиманi, шляховий

майстер. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19
сiчня 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦАРЕВСЬКИЙ Петро Iванович, 1895 р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, конюх держконюшнi. Арештований 27
сiчня 1934 року за звинуваченням у приналежностi
до контрреволюцiйної органiзацiї. 21 березня 1934
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1934 роцi.
ЦАРЕВСЬКИЙ Семен Дмитрович, 1899 р.
народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Веселе
Старобiльського р-ну, бригадир к-пу iм. Димитрова. Донецьким обласним судом 8 квiтня 1937 року
засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЦАРЕВСЬКИЙ Семен Семенович, 1898 р.
народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Лиманi, селянин-одноосiбник. Арештований 25 грудня 1919 року як такий, що служив у бiлокозакiв. 1 сiчня 1920
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1920 роцi.
ЦАРЕНКО Денис Васильович, 1886 р. народження, с. Бобровиця Шевченкiвського р-ну Київської обл., українець, неписьменний. Проживав у м.
Красний Луч, коваль залiзничного вiддiлу Хрустальненського рудоуправлiння. Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 7-8 березня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ЦАРЕНКО Степан Денисович, 1910 р. народження, с. Алексєєво-Тузловка Шахтинського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, вантажник шахти № 15. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 21 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 11 жовтня 1938 року.
Реабiлiтований у 1967 роцi.
ЦАРIЄВ Микола Костянтинович, 1909 р.
народження, м. Куп'янськ Харкiвської обл., українець, освiта середня. Проживав у смт Комишуваха
Попаснянського р-ну, помiчник машинiста зал.ст.
Комишуваха. Постановою Особливої наради при
Колегiї ДПУ УРСР вiд 3 травня 1932 року висланий
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦАРЬОВ Дмитро Панасович, 1892 р. народження, м. Старобiльськ, українець, освiта середня.
Проживав у Старобiльську, агроном-плановик
Пiдгорiвської МТС. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 30 вересня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ЦАРЬОВА Марiя Василiвна, 1898 р. народження, с. Олень-Колодязь Лiвороссошанського рну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка,
освiта середня. Проживала в м. Старобiльську, домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 27 грудня 1937 року засуджена до 10 р. позбавлення волi як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у
1956 роцi.
ЦАРЮК Володимир Володимирович, 1907
р. народження, Мирський р-н Барановицької обл.,
Бiлорусь, бiлорус, освiта середня. Проживав у с.
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Шахове Троїцького р-ну, столяр радгоспу "Привiлля". Луганським обласним судом 8 жовтня 1946 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЦАРЮЧЕНКО Iлля Григорович, 1926 р. народження, с. Бiлозерка Бiлозерського р-ну Херсонської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Первомайську, тесляр будуправлiння № 2.
Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської
обл. 26 травня 1950 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 30 вересня 1953 року Вiйськовою
колегiєю Верховного суду СРСР справу повернено
на дослiдування. 16 квiтня 1954 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ЦАФТ Альберт Генрiхович, 1895 р. народження, с. Борисiвка Новоград-Волинського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Романiвка Бiлокуракинського р-ну, коваль к-пу
iм. Калiнiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦАФТ Данило Фердiнандович, 1897 р. народження, с. Борисiвка Новоград-Волинського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Романівка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник
к-пу iм. Калiнiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ЦАФТ Едуард Iванович, 1877 р. народження, с. Борисівка Новоград-Волинського р-ну Київської обл., нiмець. Проживав у с. Романiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу iм. Калiнiна.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦВАЙНГЕР (ЦВЕЙНГЕР) Андрiй Андрiйович, 1904 р. народження, к. Осинове Бишiвського
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у кол.к. Греково-Єлизаветинська Благівської
сільради Ровеньківської мiськради, бригадир к-пу
iм. Паризької комуни. Арештований 28 лютого
1938 року за пiдозрою у приналежностi до антирадянської органiзацiї. 5 сiчня 1939 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ЦВЄТКОВ Василь Миколайович, 1899 р.
народження, с. Каменка Коломенського р-ну Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав
у м. Луганську, директор мiськхарчоторгу. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 7
квiтня 1939 року засуджений до 12 р. позбавлення
волi. 17 серпня 1939 року Вiйськовою колегiєю
Верховного суду СРСР справу повернено на дослiдування. 22 березня 1940 року справу припинено
за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1940 роцi.
ЦВЄТКОВ Володимир Григорович, 1884 р.
народження, Литва, литовець, освiта початкова.
Проживав у м. Попасна, рахiвник зал.ст. Попасна.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 листопада 1937 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.

ЦВЄТКОВ Микола Iванович, 1889 р. народження, с. Домовина Iзмалковського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, охоронник з-ду iм.
Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
23 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 4 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ЦВЄТКОВ Сергiй Миронович, 1902 р. народження, с. Рев'ятичi Пружанського р-ну Брестської
обл., Бiлорусь, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, службовець хiмкомбiнату. Луганським обласним судом 23 жовтня 1948 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ЦВЄТКОВ Трифон Iванович, 1894 р. народження, с. Красний Лиман Краснолиманського р-ну
Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Лутугине, коваль зал.ст. Лутугине. Репресований двiчi. Арештований 22 жовтня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20
листопада 1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений.
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 3 березня 1942 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1990 роках.
ЦВЄТОШЕНКО Михайло Iванович, 1894 р.
народження, смт Селезнiвка Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Гладкове Бiлокуракинського р-ну, продавець сiльпо.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЦВIРЕВ (ЦВІРЬОВ) Стефан Олександрович, 1925 р. народження, с. Ново-Бєла Михайловського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, машинiст електровоза шахти № 2-бiс.
Вiйськовим трибуналом 12 армiї 25 травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 23 серпня
1946 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду
СРСР справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1946
роцi.
ЦЕГЕЛЬНИЙ Мирон Григорович, 1903 р.
народження, с. Новоюр'ївка Новобузького р-ну
Одеської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, крiпильник шахти № 39.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦЕГЕНТЕР (ЦИГЕТНЕР) Йосип Iванович,
1906 р. народження, Австрiя, австрiєць, освiта середня. Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду iм. Жовтневої революцiї. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦЕЗАР Королько Герасимович, 1888 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу iм. Шевченка. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦЕЙ Федiр Iванович, 1874 р. народження, с.
Оленiвка Андрiївського р-ну Днiпропетровськiй
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Крас-
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ний Колос Ровеньківської міськради, колгоспник кпу iм. Комiнтерну. Особливою "трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 30 жовтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ЦЕЙ Християн Іванович, 1884 р. народження, к. Розенфельд Софiївського р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Красний Колос Ровенькiвської міськради, колгоспник к-пу iм. Комiнтерну. Особливою "трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 30 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ЦЕЙГЕР Микола Фрiдрiхович, 1905 р. народження, Барвiнкiвський р-н Харкiвської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, вибiйник шахти № 6. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 серпня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 29 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ЦЕЙЗЕР Олександр Йосипович, 1897 р. народження, с. Пришиб Пришибського р-ну Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Ребрикове Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу
"Червоний партизан". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 12 жовтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЦЕЙНЕР Євген Iванович, 1900 р. народження, к. Вайнау Молочанського р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта вища. Проживав у смт Софiївський Краснолуцької мiськради, завiдуючий школою. Арештований 9 жовтня 1933 року за звинуваченням у пiдготовцi повстання проти Радянської
влади. 7 лютого 1934 року справу припинено за
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЦЕЙТЕР Август Карлович, 1892 р. народження, кол.с. Зоря Бiлогорiвської сiльради Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав
у Зорi, колгоспник к-пу iм. К.Маркса. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ЦЕЙТЕР Алiса Карлiвна, 1904 р. народження, кол.с. Зоря Бiлогорiвської сiльради Попаснянського р-ну, нiмкеня, освiта початкова. Проживала за
мiсцем народження, домогосподарка. 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 1959 роцi.
ЦЕЙТЕР Густав Карлович, 1901 р. народження, кол.с. Зоря Бiлогорiвської сiльради Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав
за мiсцем народження, колгоспник к-пу iм. К.Маркса. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 31 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
ЦЕЙТЕР Лоренц Карлович, 1897 р. народження, кол.с. Зоря Бiлогорiвської сiльради Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав
за мiсцем народження, колгоспник к-пу iм. К.Маркса. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
ЦЕЙТЕР Олександр Карлович, 1912 р. народження, кол.с. Зоря Бiлогорiвської сiльради Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, роб-

iтник крейдяного кар'єру Лисичанського з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦЕЙТЕР Омелян Карлович, 1907 р. народження, кол.с. Зоря Бiлогорiвської сiльради Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав
за мiсцем народження, не працював. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ЦЕЙТЕР Християн Карлович, 1900 р. народження, кол.с. Зоря Бiлогорiвської сiльради Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав
за мiсцем народження, коваль к-пу iм. К.Маркса.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
ЦЕЙТЛЕР Якiв Генрiхович, 1892 р. народження, АРСР Нiмцiв Поволжя, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник з-ду
iм. Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 19 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЦЕЛИХ Iван Юхимович, 1887 р. народження, кол.с. Лашинiвка Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР 22 липня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦЕЛИХ Iлля Степанович, 1911 р. народження, с. Калабiно Задонського р-ну Воронезької обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин.Проживав у м. Стахановi, коногон шахти iм. Iллiча. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЦЕЛЛЕР Андрiй Iванович, 1906 р. народження, с. Широке Михайлiвського р-ну Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.
Брянка, стволовий шахти № 6. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 9 серпня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Вирок виконано 15 серпня 1937 року.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦЕЛЛЕР Едуард Iванович, 1897 р. народження, Марiупольський р-н Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Iванiвка
Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦЕЛЛЕР Костянтин Iванович, 1908 р. народження, с. Райхенфельд Пришибського р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Брянка, столяр шахти "Краснопiлля". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 серпня
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 15 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦЕЛЛЕР Марiя Густавiвна, 1897 р. народження, кол. Ровенецький р-н, нiмкеня, освiта початкова. Проживала в смт Iванiвка Антрацитiвського
р-ну, колгоспниця к-пу "Роте Фане". Арештована
22 листопада 1937 року як член сiм'ї репресованого
за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 15 березня
1938 року з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у
1994 роцi.
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ЦЕЛЛЕР Олександр Iванович, 1899 р. народження, к. Груново, Донецька обл., нiмець, освiта
початкова. Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу "Роте Фане". Репресований двiчi. Арештований 23 листопада 1933 року за
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної повстанської органiзацiї. 24 лютого 1934 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1934 i 1989 роках.
ЦЕЛЛЕР Паулiна Якiвна, 1899 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 21 листопада 1937 року як член
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 27 лютого 1938 року з-пiд варти звiльнена.
Реабiлiтована у 1994 роцi.
ЦЕЛЛЕР Якiв Iванович, 1900 р. народження, к. № 5 Марiупольського р-ну Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Iванiвка
Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦЕЛЬКО Йосип Миколайович, 1911 р. народження, с. Постолiвка Сатанiвського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Шульгинка Старобiльського р-ну, робiтник радгоспу iм. Артема. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦЕЛЬМАН Олександр Оттович, 1907 р. народження, м. Стаханов, латиш, освiта вища. Проживав у м. Первомайську, головний iнженер шахти iм.
Менжинського. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 9 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЦЕЛЬМАН Отто Готфрiдович, 1898 р. народження, с. Рогiвка Володарського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Царiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. Косiора.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЦЕЛЬМІН Отто Андрiйович, 1880 р. народження, Латвiя, латиш, освiта початкова. Проживав
в Алчевську, садiвник металургiйного з-ду iм. Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЦЕМА Степан Харитонович, 1922 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Балаклава, Кримська АРСР, слюсар
"Головспецгiдробуду". Арештований 9 березня
1943 року за звинуваченням у службi в німецькій
полiцiї пiд час окупацiї. 20 липня 1943 року справу
припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЦЕМБРЕЛА Павло Деонович, 1909 р. народження, с. Садковичi Самбiрського р-ну Львiвської
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, робiтник цегельного з-ду № 1. Луганським обласним судом 22 грудня 1949 року засудже-

ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ЦЕМКО Павло Христофорович, 1903 р. народження, с. Ялта Марiупольського р-ну Донецької
обл., грек, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, майстер з-ду iм. Жовтневої революцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 5 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЦЕНЕНКО Олексiй Iванович, 1914 р. народження, м. Красний Сулiн Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, електрослюсар шахти № 12. Особливою нарадою при НКВС СРСР 14 грудня 1937
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Постановою УНКВС по Луганськiй обл. від 31 травня
1939 року вирок скасовано, справу припинено, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.
ЦЕНЕР Євген Iванович, 1900 р. народження, Молочанський р-н Днiпропетровської обл.,
нiмець, освiта середня. Проживав у смт Софiївський Краснолуцької мiськради, завiдуючий школою.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЦЕНЬ Ян Францович, 1888 р. народження,
Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, iнструктор вiддiлу збуту лiкеро-горiлчаного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1969
роцi.
ЦЕПА Костянтин Карпович, 1917 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Проживав у Сватовому, колгоспник к-пу "Перемога". Вiйськовим трибуналом Саратовського гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 28 серпня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1993 роцi.
ЦЕПА Павло Карпович, 1898 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав у Сватовому, оглядач вагонiв зал.ст. Сватове.
Харкiвським обласним судом 30 липня 1941 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЦЕРЕЛЕНКО Євдокiя Калiстратiвна, 1920
р. народження, с. Липовий Рiг Ржищiвського р-ну
Київської обл., українка, освiта середня. Проживала
в с-щi Металiст Слов'яносербського р-ну, шкiльна
вчителька. Арештована 17 лютого 1943 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 21 квiтня 1943 року справу припинено, з-пiд
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ЦЕРНIКЕЛЬ Вольдемар Теодорович, 1903
р. народження, с. Веселе Синельникiвського р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, бухгалтер головної контори шахти № 13. Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 лютого 1934 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ЦЕРНIКЕЛЬ Павло Теодорович (Федорович), 1907 р. народження, с. Веселе Синельникiвського р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта
початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, слюсар механiчної майстернi шахти

532

Назвемо всіх поіменно
№ 13. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР
26 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦЕРНIКЕЛЬ Петро Петрович, 1907 р. народження, с. Рибалки, Днiпропетровська обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у м. Попасна, вантажник вiддiлу робiтничого постачання зал.ст. Попасна. Арештований 18 грудня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 лютого 1934
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЦЕРПИШ (ЦЕРНИШ) Михайло Адамович,
1862 р. народження, с. Гречани Проскурiвського рну Вiнницької обл., поляк, освіта початкова. Проживав у с. Сиротине Троїцького р-ну, сторож к-пу
"Червоний прапор". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 2 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦЕРТОВА (ТЕСЛЯ) Євгенiя Йосипiвна,
1907 р. народження, Барвiнкiвський р-н Харкiвської
обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в с.
Оленiвка Перевальського р-ну, робiтниця радгоспу
"Червоний прапор". Вiйськовим трибуналом 4
стрiлецької дивiзiї 10 сiчня 1942 року засуджена до
розстрiлу. Вирок виконано 26 сiчня 1942 року. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ЦЕХ Iван Адольфович, 1913 р. народження,
с. Корнiївка Баришiвського р-ну Київської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Чепигiвка
Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. Сталiна.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЦЕХАНОВИЧ Едуард Йосипович, 1892 р.
народження, м. Стаханов, росiянин, освiта початкова. Проживав у Стахановi, крiпильник шахти № 33-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЦЕЦЕРСЬКИЙ (ЦИЦЕРСЬКИЙ) Iван Касперович, 1907 р. народження, м. Великi Луки Калiнiнської обл., Росiйська Федерацiя, поляк, освiта
вища. Проживав у м. Рубiжне, iнженер-електрик
хiмкомбiнату. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЦЕЦЕРСЬКИЙ Казимир Касперович, 1912
р. народження, м. Великi Луки Калiнiнської обл.,
Росiйська Федерацiя, поляк, освiта н/вища. Проживав у м. Рубiжне, студент Рубіжанського хiмiко-технологiчного iнституту. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 16 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ЦЕШНАТИЙ Микола Охрiмович, 1908 р.
народження, с. Малинiвка Новоодеського р-ну Одеської обл., молдаванин, освiта початкова. Проживав
у м. Стахановi, бурильник шахти № 4-6 "Максимiвка". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений
11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЦИБА Максим Леонтiйович, 1887 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
охоронник спирто-горiлчаного з-ду. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року за-

суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ЦИБА Олександра Микитiвна, 1919 р. народження, с. Новомиколаївка Куп'янського р-ну Харкiвської обл., українка, освiта початкова. Проживала в м. Попасна, не працювала. Вiйськовим трибуналом 59 армiї 4 червня 1945 року засуджена до 6 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ЦИБА Порфирiй Стефанович, 1902 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, українець. Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну,
ливарник з-ду iм. Чубаря. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦИБАКОВ Феоктист Якимович, 1907 р. народження, Румунiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Свердловську, столяр будбюро №
14. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 7 жовтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЦИБАНЕНКО Степан Юхимович, 1890 р.
народження, с. Раївка Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Олександрiвську Артемівської райради м. Луганська, комiрник пiдсобного господарства 240 стрiлецького
полку. Арештований 29 квiтня 1935 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї і терористичних
настроях. 7 серпня 1935 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЦИБАНЬОВ Венiамiн Васильович, 1898 р.
народження, с. Красне Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Гiрне Краснодонської мiськради, прохiдник шахти № 64.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 22 березня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЦИБАРТ Микола Iванович, 1895 р. народження, с. Кронсфельд Мелiтопольського повiту
Таврiйської губернiї, нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Сиротине Сєверодонецької мiськради,
майстер Лисичанського з-ду "Донсода". Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 лютого 1934
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЦИБАРТ Федiр-Фрiдрiх Васильович, 1896
р. народження, с. Якимiвка Мелiтопольського повiту Таврiйської губернiї, нiмець, освiта початкова.
Проживав у с. Бурчак-Михайлiвка Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу iм. Тельмана.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької
обл. 20 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЦИБУКАР Василь Олiмпович, 1919 р. народження, с. Будище Лисянського р-ну Київської
обл., українець, освiта н/середня. Проживав у с-щi
зал.ст. Петровеньки, Краснолуцька мiськрада, робiтник хлiбозаводу. Луганським обласним судом 24
червня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЦИБУЛІДIС Дмитро Федорович, 1892 р. народження, Туреччина, грек, освiта початкова. Проживав у смт Павлiвка Свердловської мiськради,
крiпильник шахти iм. Володарського. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 10 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.

533

Назвемо всіх поіменно
ЦИБУЛЬКО Максим Павлович, 1894 р. народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий
маршової роти 6 запасного полку. Вiйськовим трибуналом 24 армiї 18 листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ЦИБУЛЬНИК Григорiй Петрович, вiн же
ГОГОЛЮК Федосiй Олексiйович, 1914 р. народження, Польща, українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, комірник пiдсобного господарства мiськради. Репресований двiчi. Донецьким
обласним судом 26 вересня 1936 року засуджений
до 6 р. позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1990 i 1989
роках.
ЦИБУЛЬНЯК Анастасiя Павлiвна, 1906 р.
народження, с. Успенка Буринського р-ну Сумської
обл., українка, освiта початкова. Проживала в м.
Луганську, без певного мiсця роботи. Арештована 1
червня 1943 року за звинуваченням у зрадництвi i
антирадянськiй агiтацiї. 18 липня 1943 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ЦИБУЛЯ Юхим Савелiйович, 1892 р. народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Лисичанський Попаснянського р-ну, сторож радгоспу № 1.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 сiчня 1944
року мiрою покарання визначено строк попереднього ув'язнення – був арештований 8 березня
1943 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЦИГАНЕНКО Анастасiя Кузьмiвна, 1912 р.
народження, м. Харкiв, українка, освiта середня.
Проживала в м. Рубiжне, не працювала. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 6 вересня
1943 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1966 роцi.
ЦИГАНКОВ Аврам Григорович, 1893 р. народження, с. Олександрiвка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, не працював. Постановою Особливої наради при МДБ СРСР вiд 17 серпня 1949 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ЦИГАНКОВ Аврам Якович, 1898 р. народження, с. Бiла Гора Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Бiлiй Горi, коваль ковальського цеху Лисичанського з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЦИГАНКОВ Андрiй Єгорович, 1876 р. народження, ст-ця Гундоровська Каменського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Краснодонi, робiтник шахти № 4. 4 січня 1942 року Вiйськовим трибуналом
вiйськової частини 1125 засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЦИГАНКОВ Афанасiй Давидович, 1880 р.
народження, с. Колесникiвка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Колесникiвцi, без певного мiсця роботи. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 17 лютого 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1995 роцi.

ЦИГАНКОВ Борис Кирилович, 1915 р. народження, м. Первомайськ, українець, освiта середня. Проживав у Первомайську, завiдуючий гаражем
шахти iм. Менжинського. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 21 жовтня 1941 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 жовтня 1941 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЦИГАНКОВ Василь Єгорович, 1901 р. народження, с-ще Хрящiвка Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Валуйське Станично-Луганського р-ну, не працював. Арештований 29 березня 1943 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 14 липня 1943 року справу
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
ЦИГАНКОВ Йосип Єрмолайович, 1890 р.
народження, с. Грушевка Волоконовського р-ну
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, робiтник кінного двору об’єднання "Доненерго". Арештований 30 вересня 1937 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 10 сiчня 1939 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЦИГАНКОВ Микола Iллiч, 1904 р. народження, с. Верхньошевирiвка Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, електромонтер Центральних електромеханiчних майстерень тресту "Краснодонвугілля".
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 26
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ЦИГАНКОВ Никифор Iванович, 1901 р. народження, с. Колесникiвка Станично-Луганського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с.
Юганiвка Станично-Луганського р-ну, колгоспник
к-пу iм. Пархоменка. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦИГАНКОВ Никифор Сидорович, 1895 р.
народження, смт Станично-Луганське, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Станично-Луганському, касир районного вiддiлення Держбанку.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
ЦИГАНКОВ Олександр Йосипович, 1902 р.
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта середня. Проживав у Старобiльську, учень ремiсничого училища. 22 лютого 1919 року Старобiльською повiтовою ЧК порушено справу за звинуваченням у протиправних діях. Рiшення у справi немає.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЦИГАНКОВ Олексiй Григорович, 1905 р.
народження, м. Старобiльськ, українець, освiта початкова. Проживав у смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, старший кредитний iнспектор Бiлолуцького вiддiлення Держбанку. Донецьким обласним судом 8 серпня 1936 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЦИГАНКОВ Сергiй Микитович, 1873
(1870) р. народження, кол.х. Манохине Давидо-Микiльської сiльради Краснодонського р-ну, росіянин,
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження,
пенсіонер. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
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Луганської обл. 15 серпня 1943 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЦИГАНКОВ Федосiй Корнiйович, 1896 р.
народження, с. Верхньогарасимiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
Верхньогарасимiвцi, колгоспник к-пу iм. Калiнiна.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ЦИГАНКОВА Марiя Андрiївна, 1907 р. народження, с. Смолянинове Новоайдарського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, домогосподарка. Луганським обласним судом 30 квiтня 1947 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1992 роцi.
ЦИГАНКОВА Ольга Никифорiвна, 1924 р.
народження, м. Старобiльськ, українка, освiта н/середня. Арештована у квiтнi 1946 року за звинуваченням у намiрi нелегально перейти державний кордон. 5 червня 1946 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1946
роцi.
ЦИГАНКОВА Павлина Володимирiвна,
1900 р. народження, с. Чистяково Чернишевського
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, не
працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 11 травня 1942 року засуджена до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ЦИГАНОВ Дмитро Феоктистович, 1905 р.
народження, с. Клешня Куркiнського р-ну Тульської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Золоте Первомайської
мiськради, робiтник будвiддiлу мiськради. Арештований 30 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.
ЦИГАНОК Григорiй Фотович (Фотійович),
1906 р. народження, с. Чмирiвка Старобiльського рну, українець, освiта початкова. Проживав у
Чмирiвцi, колгоспник к-пу iм. 8 Березня. Вiйськовим трибуналом 30 району авiацiйного базування
10 березня 1943 року засуджений до розстрiлу. 27
березня 1943 року Вiйськовим трибуналом Пiвденно-Захiдного фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЦИГАНОК Михайло Євстафiйович, 1900 р.
народження, с. Чмирiвка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Чмирiвцi,
робiтник залiзничної магiстралi Москва-Донбас.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 28 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ЦИГАНОК (ЦИГАНКОВ) Олександр Миколайович, 1889 р. народження, м. Слов'янськ Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, керуючий вiддiленням "Доннархарчу". Арештований 2 квiтня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї. 23 серпня 1938 року справу припинено
за смертю звинувачуваного. Реабiлiтований у 1994
роцi.

ЦИГАНОК Ольга Володимирiвна, 1909 р.
народження, с. Грим’ячко Лiвенського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в с. Вишневе Старобiльського
р-ну, робiтниця радгоспу "Труд гiрника". 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.
ЦИГАНСЬКИЙ Антон Федорович, 1905 р.
народження, смт Троїцьке, українець, освiта початкова. Проживав у Троїцькому, не працював. Луганським обласним судом 19 лютого 1947 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ЦИГИКАЛО Iлля Прокопович, 1895 р. народження, с. Золотарiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Золотарiвцi, робiтник крейдяного кар'єру Лисичанського з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЦИГИКАЛО Михайло Прокопович, 1904 р.
народження, с. Золотарiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у кол.с. Чубарiвка Попаснянського р-ну, шофер к-пу "13 рокiв
Жовтня". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЦИГИКАЛО Олексiй Матвiйович, 1897 р.
народження, с. Золотарiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Золотарiвцi, тракторист к-пу iм. Жовтневої революцiї.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1958 роцi.
ЦИЗАК Роберт Готлiбович, 1913 р. народження, с. Вироби Новоград-Волинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
с. Бондарiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу
iм. XVII партз'їзду. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 15 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ЦИЗIН Марко Григорович, 1903 р. народження, с. Глибочок, Волинська обл., єврей, освiта
вища. Проживав у м. Стахановi, iнженер-економiст
хiмзаводу. Арештований 31 сiчня 1937 року за пiдозрою у приналежностi до контрреволюцiйної троцькiстської органiзацiї. 17 травня 1937 року справу
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЦИЗМАН Фрiдрiх Вiльгельмович, 1878 р.
народження, к. Гофманiвка Городницького р-ну
Київської обл., нiмець. Проживав у с. Благовiщенка
Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу
"Бiльшовик". Особливою нарадою при НКВС СРСР
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦИКАЛО (ЦИКАЛОВ) Олексiй Прокопович, 1910 р. народження, м. Балаклiя Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
Долинiвське Стахановської мiськради, вантажник зду "Сталь". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7
вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
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ЦИКАЛО (ЦИКАЛОВ) Прокiп Андрiйович, 1884 (1883) р. народження, м. Балаклiя Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
смт Долинiвське Стахановської мiськради, робiтник
з-ду "Сталь". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
29 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦИКАЛО Семен Павлович, 1908 р. народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Преображенному, без певного мiсця роботи. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦИКАЛОВСЬКИЙ Борис Логвинович,
1886 р. народження, с. Талалаї Погребищенського
р-ну Вiнницької обл., українець, освiта середня.
Проживав у м. Луганську, шкiльний викладач
спiвiв. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦИКАЛОВСЬКИЙ Микола Михайлович,
1901 р. народження, м. Київ, українець, освiта вища. Проживав у м. Мiусинську Краснолуцької
мiськради, керiвник групи оперативного вiддiлу
об'єднання "Доненерго". Донецьким обласним судом 22 лютого 1936 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЦИКIН Костянтин Павлович, 1901 р. народження, м. Ромни Сумської обл., українець, освiта
вища. Проживав у м. Луганську, директор державного педагогiчного iнституту. Репресований тричi.
Особливою нарадою при Колегiї ОДПУ 2 квiтня
1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 22
липня 1936 року Особливою нарадою при НКВС
СРСР засуджений до 5 р. позбавлення волi. 22 травня 1942 року Судовою колегiєю у кримiнальних
справах Верховного суду Комi АРСР засуджений
до розстрiлу. Вирок виконано 25 жовтня 1942 року.
Реабiлiтований в усіх справах у 1961 роцi.
ЦИКОЗА Анастасiя Олексiївна, 1915 р. народження, смт Маркiвка, українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, робiтниця радгоспу
iм. Чкалова. 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 1990 роцi.
ЦИКОЗА Григорiй Гнатович, 1885 р. народження, с. Лозне Бiлокуракинського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Лозному, колгоспник к-пу iм. Ленiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦИКОЗА Петро Омелянович, 1899 р. народження, смт Лозно-Олександрiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Лозно-Олександрiвцi, колгоспник к-пу iм. Ленiна.
Донецьким обласним судом 16 червня 1936 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1968 роцi.
ЦИКОЗА Якiв Стефанович, 1897 (1894) 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.

ЦИЛЛЕНБЕРГ (ЦИЛЕРМАН) Петро Петрович, 1891 р. народження, Латвiя, латиш, освiта
середня. Проживав у м. Лисичанську, начальник
планового вiддiлу мiськторгу. Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 13 сiчня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ЦИЛЬКЕ Адольф Августович, 1891 р. народження, к. Маковицi Новоград-Волинського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник
к-пу "Червоний хлiбороб". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦИЛЬКЕ Бенiамiн Готлiбович, 1895 р. народження, с. Новий Завод Мархлевського 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 розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
ЦИЛЬКЕ Генрiх Готлiбович, 1874 р. народження, х. Рудкiвський, Мархлевський р-н Київської обл., нiмець. Проживав у с. Ями Троїцького рну, тесляр к-пу iм. Крупської. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦИЛЬКЕ Герберт Адольфович, 1919 р. народження, с. Слободка Новоград-Волинського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник
к-пу "Червоний хлiбороб". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЦИЛЬКЕ Зеферiн Готлiбович, 1897 р. народження, х. Рудкiвський, Мархлевський 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 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЦИЛЬКЕ Карл Генрiхович, 1898 р. народження, х. Рудкiвський, Мархлевський р-н Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Ями Троїцького р-ну, табельник к-пу iм. Крупської.
Донецьким обласним судом 17-19 квiтня 1937 року
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЦИЛЬКЕ Леонгард Рудольфович, 1914 р.
народження, х. Рудкiвський, Мархлевський 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 1989 роцi.
ЦИЛЬКЕ Рейнгольд Людвiгович, 1892 р.
народження, к. Мартинiвка Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Скородна Маркiвського р-ну, тесляр к-пу "Червоне
поле". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦИЛЬКЕ Рудольф Августович, 1881 р. народження, х. Рудкiвський, Мархлевський 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
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1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЦИЛЬКЕ Фердiнанд Бенiамiнович, 1923 р.
народження, х. Рудкiвський, Мархлевський р-н Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
с. Мусiївка Міловського р-ну, водовоз радгоспу iм.
Крупської. Особливою нарадою при НКВС СРСР
21 листопада 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦИЛЬКЕ Фрiдрiх Георгiйович, 1900 р. народження, с. Вiкторiвка Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, тесляр к-пу "Нове
життя". Особливою нарадою при НКВС СРСР 10
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦИМБАЛ Андрiй Романович, 1882 р. народження, с-ще Калинiвка Ровенькiвської мiськради,
українець, неписьменний. Проживав у м. Первомайську, крiпильник шахти № 1 "Сокологорiвка".
Донецьким обласним судом 13 травня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1965 роцi.
ЦИМБАЛ Григорiй Корнiйович, 1928 р. народження, с. Шабастiвка Монастирищенського р-ну
Черкаської обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Сєверний Краснодонської мiськради,
прохiдник шахти № 2 "Пiвнiчна". Репресований
двiчi. Луганським обласним судом 12 листопада
1954 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Тим же органом 9 липня 1958 року, пiсля дострокового звiльнення, знов засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований в обох справах у 1991
роцi.
ЦИМБАЛ Iван Павлович, 1908 р. народження, м. Брянка, українець, освiта вища. На час арешту член ВКП(б). Проживав у Брянцi, начальник
Брянкiвського шахтоуправлiння. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 15-16 липня
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1956 роцi.
ЦИМБАЛ Марiя Никифорiвна, 1910 р. народження, с. Катеринопiль, Київська обл., українка,
освiта початкова. Проживала в с-щi Миколаївка Попаснянського р-ну, домогосподарка. Вiйськовим
трибуналом 12 армiї 4 травня 1942 року засуджена
до розстрiлу. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ЦИМБАЛ Микола Мусiйович, 1876 р. народження, с. Луганське Артемiвського р-ну Донецької
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
Родакове Слов'яносербського р-ну, мастильник депо Родакове. Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ
УРСР вiд 29 березня 1933 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦИМБАЛ Михайло Iванович, 1910 р. народження, м. Первомайськ, українець, освiта початкова. Проживав у Первомайську, десятник шахти iм.
Менжинського. Арештований 8 липня 1941 року за
звинуваченням у поширеннi провокацiйних чуток.
8 серпня 1941 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.
ЦИМБАЛ Олександр Iванович, 1910 р. народження, м. Первомайськ, українець, освiта початкова. Проживав у Первомайську, крiпильник шахти
iм. Менжинського. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 21 жовтня 1941 року засу-

джений до розстрiлу. Страчений 23 жовтня 1941 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЦИМБАЛ Олександр Федорович, 1914 р.
народження, м. Стаханов, українець, освiта середня. Перебував у м. Алмазна Стахановської мiськради, iнструктор евакопоїзда. Вiйськовим трибуналом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 7 квiтня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
ЦИМБАЛ Сергiй Єгорович, 1893 р. народження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Миколаївцi, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою
при Колегiї ДПУ УРСР 13 лютого 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ЦИМБАЛ Уляна Iванiвна, 1916 р. народження, с. Нежурине Сватiвського р-ну, українка,
освiта початкова. Проживала в м. Лисичанську, не
працювала. Особливою нарадою при НКВС СРСР
19 сiчня 1944 року засуджена до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ЦИМБАЛIСТИЙ Iван Федорович, 1896 р.
народження, Польща, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду iм. Артема.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ЦИМБАЛIСТИЙ Iван Яремович, 1894 р.
народження, Катеринославська губернiя, українець,
освiта н/середня. Проживав у с. Хороше Слов'яносербського р-ну, не працював. Постановою Особливого вiддiлу Пiвденно-Захiдного фронту вiд 13 травня 1920 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЦИМБАЛЮК Петро Антонович, 1907 р. народження, м. Кременчук Полтавської обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Сватове, начальник паровозного депо зал.ст. Сватове. Особливою нарадою при НКВС СРСР 31 травня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957
роцi.
ЦИМЕРМАН Адольф Генфрідович (Генрiхович), 1915 р. народження, с. Грабiвка Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у с-щi Азарiвка Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу iм. 20-рiччя Жовтневої революцiї.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 14 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЦИМЕРМАН Емiль Фердiнандович, 1893 р.
народження, с. Грабiвка Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Скородна Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Червоне поле". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 31 березня 1938 року. Реабiлiтований у 1961
роцi.
ЦИМЕРМАН Рiхард Емiльович, 1924 р. народження, к. Мартинiвка Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Тишкiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Червоне поле". Особливою нарадою при НКВС СРСР
18 листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.

537

Назвемо всіх поіменно
ЦИМЛОВ Iван Степанович, 1903 р. народження, х. Iванушкiно, Клєтський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, голова цехкому шахти "Сталiнський вибiй". Донецьким обласним судом 27 травня 1935 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЦИММЕР Август Данилович, 1890 р. народження, с. Генрiхiвка Мархлевського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Вiльшани Троїцького р-ну, коваль к-пу iм. Паризької комуни. Особливою нарадою при НКВС СРСР
15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦИММЕР Август Людвiгович, 1886 р. народження, с. Ужачинська Гута Новоград-Волинського
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну,
колгоспник к-пу iм. Комiнтерну. Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦИММЕР Евальд Людвiгович, 1906 р. народження, с. Нова Романiвка Новоград-Волинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у смт Петрiвка Станично-Луганського рну, колгоспник к-пу iм. Комiнтерну. Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1967 роцi.
ЦИММЕР Якiв Петрович, 1908 р. народження, м. Синельникове Днiпропетровської обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, коваль шахти № 14. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Донецької обл. 31 липня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЦИММЕРМАН Ернест Карлович, 1884 р.
народження, Нiмеччина, нiмець, освiта середня.
Проживав у м. Алчевську, завiдуючий вiддiлом з-ду
iм. Ворошилова. Особливою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 22 квiтня 1931 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦИМФЕР Отто Карлович, 1911 р. народження, с. Нейгейм Великоянисольського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта н/середня. Проживав у
с. Кам'янка Новопсковського р-ну, шкiльний учитель. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 3 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦИМЧАК Людвiг Людвiгович, 1902 р. народження, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, електромонтер шахти № 12. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 4
листопада 1937 року висланий за межi СРСР. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ЦИНЄВ Гаврило Карпович, 1902 р. народження, м. Днiпропетровськ, українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, пiротехнiк з-ду
iм. Ворошилова. Луганським обласним судом 10
жовтня 1928 року засуджений до 1 р. 6 м-цiв позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЦИНОБЕР Йосип Аронович, 1900 р. народження, Бiлорусь, єврей, освiта вища. Проживав у
м. Луганську, лiкар-епiдемiолог обласної лiкарнi.
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 29 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.

ЦИПИНЮК Абрам Леонтійович, 1905 р.
народження, к. Рожевська Брусилівського р-ну Київської обл., єврей, освіта початкова. Проживав у м.
Петровське Краснолуцької міськради, бухгалтер зду ім. Петровського. Репресований двічі. Краснолуцьким ОГПУ 3 грудня 1933 року відібрано підписку про невиїзд: звинувачувався в антирадянській
агітації. 31 січня 1934 року Судовою "трiйкою" при
Колегії ДПУ УРСР підписку анульовано, справу
припинено. "Трiйкою" УНКВС по Луганській обл.
13 вересня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований відповідно у 1934 і 1989 роках.
ЦИПКО Дмитро Максимович, 1887 р. народження, с. Оборотнiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник з-ду "Червоний українець". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ЦИПЛУХIН Степан Степанович, 1893 р.
народження, с. Єкатериновка Ракшинського р-ну
Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у смт Щотове Антрацитiвської мiськради, вiдкатник шахти № 28-29.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 23
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ЦИРКУЛЕНКО Iван Павлович, 1923 р. народження, с. Пришиб Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта н/середня. Проживав у Пришибi,
завiдуючий клубом к-пу "Нове життя". Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 23 сiчня
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 21
травня 1947 року строк покарання знижено до 5 р. 6
м-цiв. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЦИРЮКIН Єрофiй Якимович, 1894 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Городищi, облiковець 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.
ЦИСЕЛЬСЬКИЙ Якуб Iванович, 1880 р.
народження, смт Городок Городоцького р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Мiстки Сватiвського р-ну, муляр на спорудженнi будинку райвиконкому. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 20 серпня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965
роцi.
ЦИХОНСЬКИЙ Павло Францович, 1876 р.
народження, смт Городок Городоцького р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Новоборове Старобiльського р-ну, облiковець
Новоборiвської МТС. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ЦИЦ Йосип Петрович, 1905 р. народження,
сл. Мар'янiвка Люксембурзького р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, рахiвник радгоспу iм. Косiора. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 12 квiтня 1937 року засу-
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джений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1959 роцi.
ЦИЦЕР Каролiна Георгiївна, 1893 р. народження, м. Рига, Латвiя, латишка, освiта початкова.
Проживала в м. Луганську, робiтниця з-ду iм. Жовтневої революцiї. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 9 лютого 1938 року засуджена до розстрiлу.
Реабiлiтована у 1989 роцi.
ЦИЦОРА Денис Якович, 1869 р. народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Новочервоному, селянин-одноосiбник. Арештований 6 сiчня 1933 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 березня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ЦИЦЮРА Бронiслав Антонович, 1912 р.
народження, с. Бедрикiвцi Городоцького р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у смт Гiрне Краснодонської мiськради, робiтник
шахти № 3-бiс. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЦIЛИНЧЕНКО Михайло Порфирiйович,
1915 р. народження, с. Лукашiвка Великокринкiвського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта середня. Проживав у с. Валуйське Станично-Луганського р-ну, агент з постачання тресту "Луганськгеологiя". Репресований двiчi. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 12 сiчня 1944 року засуджений до 8 р.
позбавлення волi. Луганським обласним судом 2
грудня 1958 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1992 роках.
ЦIЛИНЧЕНКО Терентiй Iванович, 1901 р.
народження, с. Лукашiвка Великокринкiвського рну Харкiвської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Перевальську, вибiйник шахти № 4.
Донецьким обласним судом 26 липня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1965 роцi.
ЦIЛУЙКО Петро Григорович, 1917 р. народження, с. Цiлуйкове Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, молодший командир 287 стрiлецького полку 51
стрiлецької дивiзiї. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 4 жовтня 1940 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЦОВМА Єрофiй Петрович, 1881 р. народження, с. Морихово Богодухiвського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
смт Новодар'ївка Ровенькiвської мiськради, колгоспник к-пу "Пролетар". Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 6 серпня 1945 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЦОЙ Григорiй Павлович, вiн же КІМ Лев
Васильович, 1909 р. народження, с. Осиновка, Хабаровський край, Росiйська Федерацiя, кореєць,
освiта середня. Проживав у м. Луганську, бухгалтер
учгоспу сільгоспінституту. Репресований двiчi.
Арештований 29 вересня 1933 року за звинуваченням у шпигунствi. 1 сiчня 1934 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-під варти
звільнений. 27 вересня 1938 року "трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1961 роках.

ЦОКОЛ Карл Петрович, 1895 р. народження, с. Затишне Волноваського р-ну Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську,
робiтник з-ду iм. Косiора. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 16 сiчня 1938 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЦОКОЛЬ Антон Андрiйович, 1908 р. народження, с. Олександрiвка Марiупольського р-ну
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у м. Красний Луч, колгоспник к-пу iм. Тельмана.
Донецьким обласним судом 14 березня 1939 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ЦОКУРОВ Андрiй Васильович, 1887 р. народження, смт Михайлiвка Ровенькiвської мiськради, українець. На час арешту член ВКП(б). Проживав у Михайлiвцi, слюсар шахти № 30. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЦОМБАЛОВ Сергiй Якович, 1933 р. народження, с. Васильєвка Ракитянського р-ну Бєлгородської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар спецуправлiння сантехнiчних робiт. Луганським обласним судом 26 березня 1957 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЦОНЧЕВ Дмитро Iванович, 1883 р. народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, колгоспник к-пу "Шлях до соцiалiзму". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 3
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЦОПА Дмитро Григорович, 1906 р. народження, с. Несильча Сорокського р-ну, Молдова,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник тресту "Лисхiмбуд". Особливою
нарадою при НКВС СРСР 31 травня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЦУБЕНКО Михайло Стефанович, 1914 р.
народження, с. Залiсне Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
електрик з-ду iм. Жовтневої революцiї. Вiйськовим
трибуналом 5 армiї 11 лютого 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ЦУКАН Анна Iванiвна, 1917 р. народження,
с. Чугинка Станично-Луганського р-ну, росiянка,
освiта н/середня. Проживала у с. Нижньотеплому
Станично-Луганського р-ну, облiковець радгоспу
iм. Артема. Арештована 15 березня 1943 року за
звинуваченням у приналежностi до агентури нiмецьких розвiдорганiв. 4 травня 1943 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ЦУКАНОВ Михайло Федотович, 1910 р. народження, с. Гугнявка Кромського р-ну Орловської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької
мiськради, вагонник шахти № 6. Арештований 9 вересня 1940 року за звинуваченням у приналежностi
до контрреволюцiйної групи. 20 жовтня 1940 року
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
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ЦУКАНОВ Петро Омелянович, 1881 р. народження, с. Михайлiвка Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську,
робiтник з-ду iм. Ворошилова. Донецьким обласним судом 26 грудня 1936 року засуджений до 6 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЦУКУР-МIРОШНИЧЕНКО Євдокiя Iванiвна, 1906 р. народження, м. Стаханов, українка, неписьменна. Проживала в м. Зоринську Перевальського р-ну, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом
74 стрiлецької дивiзiї 25 травня 1942 року засуджена до розстрiлу. Вирок виконано 18 червня 1942 року. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ЦУКУР Iван Олександрович, 1890 р. народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Зоринську
Перевальського р-ну, прохiдник шахти "Никанор".
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЦУКУР Олексiй Андрiйович, 1892 р. народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Малоiванiвцi,
не працював. Вiйськовим трибуналом 74 стрiлецької дивiзiї 25 травня 1945 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЦУКУР Петро Данилович, 1890 р. народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Малоiванiвцi,
колгоспник к-пу iм. Постишева. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЦУЛЬКЕ-ТУХЕЛЬ Анна Густавiвна, 1914
р. народження, с. Красний Колос Ровенькiвської
мiськради, нiмкеня, освiта початкова. Проживала в
м. Москва, Росiйська Федерацiя, не працювала. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР
вiд 28 квiтня 1933 року вислана до Казахстану. Реабiлiтована у 1993 роцi.
ЦУН (ЧУН) Юнмін, 1897 р. народження, Китай, китаєць, неписьменний. Проживав у м. Луганську, збирач утильсировини артiлi "Заготутиль".
Арештований 12 лютого 1938 року за звинуваченням у шпигунськiй дiяльностi. 11 сiчня 1939 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЦУПКIНА Ганна Василiвна, 1895 р. народження, м. Ровеньки, українка, освiта початкова.
Проживала в Ровеньках, домогосподарка. Арештована 8 березня 1943 року як соцiально небезпечний
елемент. Особливою нарадою при НКВС СРСР 25
листопада 1943 року мiрою покарання визначено
строк попереднього ув'язнення. Реабiлiтована у
1994 роцi.
ЦУПКО Олексiй Тихонович, 1907 р. народження, м. Стаханов, українець, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 11 артилерiйського
полку 73 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 5 танкової армiї 25 лютого 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1969 роцi.
ЦУРИК Василь Михайлович, 1907 р. народження, с. Iванiвка Куп'янського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Лисичанську, слюсар управлiння "Вуглерозвiдка".

"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ЦУРИКОВА-МЕДВЕДЄВА Марiя Олександрiвна, 1916 р. народження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Кiровську, домогосподарка. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 27 грудня 1937 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1991 роцi.
ЦУРИНОВ Георгiй Миколайович, 1887 р.
народження, м. Тбiлiсi, Грузiя, вiрмен, освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, завiдуючий магазином № 52 змiшторгу. 17 червня 1942 року
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi
тилу вiйськової частини 1125 засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЦЮБЕНКО Гарасим Григорович, 1898 р.
народження, кол.с. Малярiвка Краснопiльської
сiльради Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, колгоспник
к-пу "Червоний орач". Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 квiтня 1933 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЦЮРЮПА Зiновiй Захарович, 1883 р. народження, с. Артемiвка Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав в Артемiвцi, робiтник
кам'яного кар'єру. Арештований 23 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.
ЦЮРЮПА Михайло Зiновiйович, 1914 р.
народження, с. Артемiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в Артемiвцi, робiтник кам'яного кар'єру. Арештований 23 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.
ЦЯПА Петро Семенович, 1898 р. народження, смт Залiзне Дзержинського р-ну Донецької обл.,
українець, освiта н/середня. Проживав у смт Краснодон Краснодонської мiськради, головний бухгалтер шахти № 18-20. Вiйськовим трибуналом 18 армiї 30 березня 1942 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1990 роцi.

Ч
ЧАБАН Андрiй Васильович, 1874 р. народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Чабанiвцi, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегії
ДПУ УРСР 9 сiчня 1931 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЧАБАН Михайло Семенович, 1884 р. народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Чабанiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Судовою
"трiйкою" при Колегії ДПУ УРСР 9 сiчня 1931 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня 1937 року за-
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суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1989 i 1960 роках.
ЧАБАН Олексiй Федорович, 1913 р. народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, вагонник шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧАБАНОВ Василь Васильович, 1897 р. народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, комiрник мiськкомунгоспу. Вiйськовим трибуналом 28 району авiацiйного базування 26 лютого
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЧАБАНОВ Вiктор Никифорович, 1909 р.
народження, м. Кiровськ, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, командир вiддiлення 80
окремого
зенiтно-артилерiйського
дивiзiону.
Вiйськовим трибуналом 65 армiї 23 грудня 1942 року засуджений до розстрiлу. 2 сiчня 1943 року
Вiйськовим трибуналом Донського фронту розстрiл
замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1993 роцi.
ЧАБАНОВ (ЧЕБАНОВ) Дмитро Якович,
1876 (1878) р. народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Кримському, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 13 сiчня 1930 року висланий на 3 р.
за межi України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 1 жовтня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований в обох справах у 1989
роцi.
ЧАБАНОВ Єгор Максимович, 1888 р. народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну,
українець, освiта середня. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду iм. Будьонного. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЧАБАНОВ Iван Захарович, 1907 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 1961 роцi.
ЧАБАНОВ Максим Єгорович, 1908 р. народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Привiллi, вибiйник шахти iм. Артема. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 14 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧАБАНОВ Петро Федорович, 1929 р. народження, с. Хороше Слов'яносербського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Хорошому,
школяр. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 19 липня 1943 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1955 роцi.
ЧАБАНОВ Савелiй Васильович, 1904 р. народження, смт Нижнє Первомайської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Нижньому, вибiйник шахти № 5. Вiйськовим трибуналом
37 армiї 14 лютого 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.

ЧАБАНЮК Андрiй Микитович, 1910 р. народження, с-ще Тарасiвка Вiльшанського р-ну Одеської обл., українець, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Петровське Краснолуцької мiськради, експедитор контори "Заготзерно". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 21 червня 1942 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧАБЕЙ Юлiя Федотiвна, 1914 р. народження, смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, українка, освiта н/середня. Проживала в м. Луганську,
кранiвниця з-ду iм. Жовтневої революцiї. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 15 лютого 1946 року вислана за межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ЧАГОВЕЦЬ Марiя Якiвна, 1883 (1881) р.
народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну,
українка, неписьменна. Проживала за мiсцем народження, домогосподарка. 8 червня 1931 року
вiдiбрано пiдписку про невиїзд – звинувачувалася в
антирадянськiй агiтацiї. 27 серпня 1931 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, пiдписку про невиїзд анульовано. Реабiлiтована у 1931
роцi.
ЧАГОВЕЦЬ (ЧЕГОВЕЦЬ) Микола Стефанович, 1872 р. народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
за мiсцем народження, сторож млина. Арештований
27 травня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 серпня 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.
ЧАДЕЙ Емiлiя (Амалія) Вiльгельмiвна,
1895 р. народження, Нiмеччина, нiмкеня, освiта початкова. Проживала в м. Лисичанську, швачка-приватниця. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 31 серпня 1941 року засуджена до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ЧАЙКА Василь Олександрович, 1888 р. народження, с. Раївка Слов'яносербського р-ну, українець, освiта початкова.
На час арешту член
ВКП(б). Проживав у с. Весела Гора Слов'яносербського р-ну, робiтник радгоспу "Оборона Червоного Луганська". Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 5 липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ЧАЙКА Войтко Тимофiйович, 1888 р. народження, с. Людвипiль Городоцького р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Жовтневе Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу
"Вiльний орач". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ЧАЙКА Дем'ян Петрович, 1886 р. народження, с. Кружилiвка Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Кружилiвцi,
бригадир будiвельникiв к-пу ім. 1 Травня. Арештований 27 сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 листопада 1933 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧАЙКА Яким (Акил) Дмитрович, 1885 р.
народження, с. Кружилівка Краснодонського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Кружилівці, рахівник. Арештований 18 лютого 1931 року за
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звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації. 23 листопада 1931 року справу
припинено, з-під варти звільнений. Реабілітований
у 1931 році.
ЧАЙКОВСЬКИЙ Бронiслав Iполитович,
1887 р. народження, с. Болярка Житомирського рну 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 1960 роцi.
ЧАЙКОВСЬКИЙ Iларiон Павлович, 1885 р.
народження, с. Мурованi Курилiвцi Мурованокуриловецького р-ну Вiнницької обл., бiлорус, освiта
початкова. Проживав у м. Попасна, зв'язківець
зал.ст. Попасна. Особливою нарадою при Колегiї
ДПУ УРСР 15 грудня 1930 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧАЙКОВСЬКИЙ Людвiг Iполитович, 1887
р. народження, х. Поправка, Черняхiвський р-н Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Лiсна Поляна Маркiвського р-ну, облiковець зернорадгоспу "Старобiльськ". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧАЙКОВСЬКИЙ Франц Станiславович,
1902 р. народження, с. Куровечка Волочиського рну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, слюсар
Бараникiвської МТС. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 10 жовтня 1938 року.
Реабiлiтований у 1965 роцi.
ЧАКОВ Василь Кононович, 1898 р. народження, с. Верхня Вiльхова Станично-Луганського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Колесникiвка Станично-Луганського р-ну, тесляр райлiсгоспу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 14 березня 1942 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧАКОВ Григорiй Iванович, 1906 р. народження, с. Нижня Вiльхова Станично-Луганського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
Нижнiй Вiльховiй, закупник худоби сiльпо. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд
5 лютого 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧАКОВ Iван Iванович, 1865 р. народження,
с. Нижня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у м. Луганську,
селянин-одноосiбник. Арештований 8 грудня 1933
року за звинуваченням у створеннi антирадянської
повстанської органiзацiї. 31 грудня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ЧАЛАП Яким Iванович, 1873 р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, українець,
неписьменний. Проживав у смт Тошкiвка Первомайської мiськради, возiй кiнного двору шахти №
3-18. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧАЛЕНКО Iван Петрович, 1921 р. народження, с. Орiхове Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 148 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуна-

лом 50 стрiлецької дивiзiї 8 липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 25 жовтня 1947
року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР
строк покарання знижено до 3 р. 6 м-цiв, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧАЛЕНКО Тихiн Андрiйович, 1884 р. народження, с. Липчанка Радченського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Петровське Краснолуцької
мiськради, кравець кравецької майстернi при з-дi №
59. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧАЛИЙ Андрiй Микитович, 1910 р. народження, с. Просяне Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, помiчник
командира взводу окремої саперної роти. Вiйськовим трибуналом 24 окремої саперної бригади 26
грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЧАЛИЙ Антон Йосипович, 1891 р. народження, с. Просяне Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Просяному, селянинодноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ
УРСР 3 квiтня 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧАЛИЙ Антон Матвiйович, 1871 р. народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новорозсошi, селянин-одноосiбник. Арештований 25 березня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30 жовтня 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧАЛИЙ Iван Миколайович, 1894 р. народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у смт Мирна Долина
Попаснянського р-ну, продавець крамницi радгоспу
"Мирна долина". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЧАЛИЙ Iван Семенович, 1875 р. народження, с. Просяне Маркiвського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав у Просяному, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї
ДПУ УРСР вiд 17 березня 1930 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧАЛИЙ Йосип Олексiйович, 1895 р. народження, м. Брянка, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Зоринську Перевальського р-ну, начальник дiльницi шахти "Никанор". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 26 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧАЛИЙ Микола Антонович, 1902 р. народження, с. Шведуновка Уразовського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у смт Вовчоярiвка Попаснянського
р-ну, десятник крейдяного кар'єру Лисичанського зду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЧАМИЧАН Мелкон Мусійович, 1879 (1860)
р. народження, Туреччина, вiрмен, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, майстер мiської пекарнi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 лис-
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топада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ЧАН Босан , 1894 р. народження, Китай, китаєць, неписьменний. Проживав у м. Лисичанську,
приймальник контори "Вторсировина". Арештований 4 грудня 1935 року за звинуваченням у шпигунствi. 25 лютого 1936 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧАПАЄВ (ЧЕПАЄВ) Андрiй Герасимович,
1903 р. народження, с. Богдановка Воловського рну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, робiтник шахти № 4. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 22 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧАПАЄВ Костянтин Миколайович, 1893 р.
народження, с. Богдановка Воловського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Перевальську, вибiйник
шахти № 4-3. Постановою Особливої наради при
Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 листопада 1932 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЧАПЛАЙ Григорiй Пилипович, 1903 р. народження, с. Гончарiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Гончарiвцi, завiдуючий кiнним парком к-пу "Вiльна праця". Донецьким обласним судом 8 липня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. 1 лютого 1934 року
Верховним судом УРСР справу повернено на дослідування. 25 березня 1934 року Сватівським райвідділом ДПУ вирок скасовано, справу припинено. Реабілітований у 1994 році.
ЧАПЛАЙ Дмитро Христофорович, 1908 р.
народження, с. Гончарiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Гончарiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 2 квiтня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17
липня 1932 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.
ЧАПЛИГIН Олексiй Олексiйович, 1908 р.
народження, кол.с. Калiнiне Гречишкiнської сiльради Новоайдарського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську Перевальського рну, шофер шахти № 10 iм. Артема. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЧАПЛИКIН Iван Павлович, 1907 р. народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Чорнухиному,
оглядач вагонiв зал.ст. Дебальцеве, Донецька обл.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 лютого
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 25 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЧАПЛИКIН Тимофiй Федорович, 1888 р.
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Чорнухиному, маляр вагонного депо Дебальцеве, Донецька
обл. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ЧАПЛИНСЬКИЙ Вiталiй Iванович, 1887 р.
народження, м. Київ, українець, освiта середня.

Проживав у м. Ровеньки, рiльник агрокомбiнату
райкоопу. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 11 липня 1932 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧАПЛЮК Григорiй Iларiонович, 1889 р.
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Красному Кутi, десятник служби навантаження шахти
"Днiпротоп-1". Арештований 1 грудня 1941 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 травня
1942 року Постановою УНКВС по Луганськiй обл.
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧАПРАК Дмитро Михайлович, 1913 р. народження, с. Лиман Перший Дворiчанського р-ну
Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, рахiвник зал.ст. Попасна. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 28
квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧАПУС Iван Мартинович, 1894 р. народження, с. Плавнi, Ковенська губернiя, Литва, литовець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, електрик шахти № 1. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЧАРКIН Василь Лаврентiйович, 1891 р. народження, с. Середнi Апочки Ястребовського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, без певного мiсця роботи. Луганським обласним судом 30 травня 1946 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 21 червня 1946 року Верховним судом УРСР вирок скасовано, справу
направлено на нове розслідування. 2 грудня 1946
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧАРСЬКИЙ Володимир Семенович, 1906 р.
народження, с. Бугаївка Савинського р-ну Харкiвської обл., росiянин, освiта вища. Проживав у м.
Сватове, свердлувальник паровозного депо Сватове. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької
обл. 31 серпня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧАСНИКОВ Григорiй Мелентiйович, 1886
р. народження, с. Соснiвка Новопсковського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у Соснiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 29 червня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЧАСНИКОВА Олена Макарiвна, 1912 р.
народження, м. Луганськ, українка, освiта початкова. Проживала у Луганську, домогосподарка. Арештована 26 лютого 1943 року за звинуваченням у
спiвробітництвi з нiмецькими окупантами. 19 березня 1943 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована
у 1994 роцi.
ЧАСНОВСЬКИЙ
(ЧЕСНОВСЬКИЙ)
Людвiг Францович, 1911 р. народження, с. Болотин Плужнянського р-ну Вiнницької обл., поляк,
освiта початкова. Проживав у с. Михайлюки Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу iм. Петровського. Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 листо-
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пада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧАСОВСЬКИЙ Петро Iванович, 1894 р. народження, с. Нова Кладова Старооскольського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, каменяр
об’єднання "Північдондрес". Донецьким обласним
судом 11 сiчня 1937 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧАУС Василь Федорович, 1916 р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта середня.
Вiйськовослужбовець, заступник командира роти
375 полку 16 запасної стрiлецької бригади. Вiйськовим трибуналом Приволзького вiйськового округу,
Росiйська Федерацiя, 15 березня 1943 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995
роцi.
ЧАУСОВСЬКИЙ Iсак-Iсик Лейбович, 1898
р. народження, с. Бобровий Кут Калiнiндорфського
р-ну Миколаївської обл., єврей, освіта початкова.
Проживав у м. Первомайську, начальник артiлi
"Транспортник". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧАШКА Якiв Васильович, 1914 р. народження, с. Берестове Куп'янського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Первомайську, машинiст врубмашини шахти iм.
Менжинського. Особливою "трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧАШНИК Захарiй Маркович, 1894 р. народження, к. Марiєнгаузен, Вiтебська губернiя, єврей,
освiта вища. Проживав у м. Лисичанську, головний
iнженер з-ду "Донсода". Вiйськовим трибуналом
Харківського вiйськового округу 5 листопада 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1956 роцi.
ЧВАНИЛО Iлля Панасович, 1901 р. народження, Манчжурiя, росiянин, освiта н/середня.
Проживав у м. Луганську, викладач тактики Луганської школи військових пiлотiв. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 червня 1938 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1955
роцi.
ЧВАНКIН Петро Яремович, 1921 р. народження, м. Кiровськ, росiянин, освiта середня. Проживав у Кiровську, не працював. Вiйськовим трибуналом 18 армiї 20 грудня 1941 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993
роцi.
ЧЕБАКОВ Василь Григорович, 1900 р. народження, м. Мiллерово Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, робiтник Центральних механiчних майстерень тресту "Фрунзевугілля". Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 листопада 1938
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧЕБАНЕНКО Гаврило Савич, 1914 р. народження, с. Багатир Великоянисольського р-ну Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у м.
Рубiжне, лаборант силiкатного з-ду. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 10 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.

ЧЕБАНЕНКО Iван Онуфрiйович, 1918 р.
народження, с. Iвановка Невинномиського р-ну
Краснодарського краю, Росiйська Федерацiя, українець, освiта середня. Проживав у м. Луганську,
працював на тимчасових роботах на зал.ст. Луганськ. Арештований 23 лютого 1943 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 8 квiтня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995
роцi.
ЧЕБАНЕЦЬ Трохим Костянтинович, 1882
р. народження, с. Миколаївка Миколаївського р-ну
Херсонської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, возій артiлi транспортникiв. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1959 роцi.
ЧЕБАНОВ Федiр Порфирiйович, 1873 р. народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, столяр житлокомбiнату. Арештований 26 серпня 1933 року за звинуваченням у здiйсненнi диверсiї. 28 жовтня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕБАНЬ (ЧАБАНЬ) Порфирiй Федотович,
1893 р. народження, с. Чабанiвка Новоайдарського
р-ну, українець, освiта середня. Проживав у Чабанiвцi, колгоспник к-пу "Країна Рад". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕБОТАРЬОВ Василь Антонович, 1888 р.
народження, смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у смт Михайлiвка Ровенькiвської мiськради, конюх шахти № 28. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 25 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕБОТАРЬОВ Вiктор Данилович, 1922 р.
народження, с. Богданiвка Слов'яносербського рну, українець, освiта н/середня. Проживав у Богданiвцi, рахiвник районної контори зв'язку. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 26
березня 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧЕБОТАРЬОВ Григорiй Терентiйович,
1884 р. народження, с. Денисово-Алексєєвка Матвєєво-Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, робiтник шахти "Вiра". Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 7-8 березня
1933 року засуджений до розстрiлу. Страчений 24
березня 1933 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕБОТАРЬОВ Єгор Микитович, 1894 р.
народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну,
українець,
освiта
початкова.
Проживав
у
Пiдгорiвцi, колгоспник к-пу iм. Чкалова. Арештований 31 сiчня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 6 серпня 1943 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕБОТАРЬОВ Iван Григорович, 1923 р. народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець,
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молодший сержант. Вiйськовим трибуналом 10 повiтряно-десантної дивiзiї 6 сiчня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1993 роцi.
ЧЕБОТАРЬОВ Iван Пимонович, 1888 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.
ЧЕБОТАРЬОВ Кiндрат Зiновiйович, 1898
р. народження, ст-ця Боковська Боковського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, вантажник хлiбозаводу № 2. Арештований 27 жовтня
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 листопада 1941 року справу припинено, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕБОТАРЬОВ Микола Георгiйович, 1898
р. народження, с. Петровка, Кіровоградська обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, слюсар коксобензольного з-ду. Арештований
8 серпня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 10 жовтня 1932 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1932 роцi.
ЧЕБОТАРЬОВ Михайло Михайлович, 1876
р. народження, с. Денисово-Алексєєвка Матвєєво-Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Красний
Луч,
кочегар
"Донбасводтресту".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1957 роцi.
ЧЕБОТАРЬОВ Павло Стефанович, 1902 р.
народження, Румунiя, румун, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, охоронник артiлi "Металотранс". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕБОТАРЬОВ Павло Тарасович, 1859 р.
народження, кол.х. Манохине Давидо-Микiльської
сiльради Краснодонського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав за місцем народження, селянин-одноосiбник. Арештований 2 лютого 1930 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 березня 1930 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1998 роцi.
ЧЕБОТАРЬОВ Панас Петрович, 1925 р. народження, с. Хороше Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта н/середня. Проживав у Хорошому, колгоспник к-пу "Правда". Арештований 4 листопада 1943 року за звинуваченням у пособництвi
нiмецьким окупантам. 7 сiчня 1944 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕБОТАРЬОВ Петро Тимофiйович, 1893 р.
народження, х. Стара Станиця, Каменський р-н
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у смт Щотове Антрацитiвської мiськради, вантажник шахти № 28-29.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.

ЧЕБОТАРЬОВ Пилип Васильович, 1905 р.
народження, с. Леонiвка Крижопiльського р-ну
Вiнницької обл., українець. Проживав у с-щi Павлоград Сєверодонецької мiськради, бухгалтер к-пу
iм. Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 2
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕБОТАРЬОВ Потап Пимонович, 1893 р.
народження, с. Городище Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Городищi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 24 квiтня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЧЕБОТАРЬОВ Савелiй Терентiйович, 1888
р. народження, с. Денисово-Алексєєвка Матвєєво-Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Красний Луч, кучер Криндачiвського шахтоуправлiння. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 78 березня 1933 року засуджений до розстрiлу. Страчений 24 березня 1933 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЧЕБОТАРЬОВ (ЧОБОТАРЬОВ) Степан
Никифорович, 1867 р. народження, х. Чеботарьов,
Матвєєво-Курганський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, сторож шахти № 17.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЧЕБОТАРЬОВ Тихiн Дмитрович, 1892 р.
народження, с. Меншиково Хомутовського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лутугине, iнвалiд, не
працював. Арештований 25 червня 1943 року за
звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 27 липня 1943 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕБОТАРЬОВ Яким Васильович, 1879 р.
народження, смт Щотове Антрацитiвської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Щотовому, церковний староста. Донецьким обласним судом 5 серпня 1936 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕБОТОВ Iван Михайлович, 1884 р. народження, с. Чеботовка Тарасовського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Новоолександрiвка Троїцького р-ну, вантажник залiзничної магiстралi Москва-Донбас. Арештований 18 грудня 1932 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 грудня
1932 року справу припинено за вiдсутнiстю складу
злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕБОТОВ Карпо Васильович, 1913 р. народження, с. Чеботовка Тарасовського р-ну Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий 8 мотострілецької дивізії військ НКВС. Арештований 15 лютого 1943 року за звинуваченням у зраді Батьківщини. 4 серпня 1943 року справу припинено за недостатністю матеріалів для притягнення до суду. Реабілітований у 1994 році.
ЧЕБОТОВ Кiндрат Григорович, 1880 р. народження, с. Орiхiвка Лутугинського р-ну, росiя-
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нин, неписьменний. Проживав в Орiхiвцi, колгоспник к-пу iм. Ленiна. Арештований 18 сiчня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У
зв’язку з воєнним станом етапований углиб країни,
де пізніше не виявлений. 1 квiтня 1948 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1948 роцi.
ЧЕБУРАКОВ Пилип Семенович, 1910 р. народження, х. Богатов, Білокалитвинський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Стахановi, вантажник
Iрминського коксобензольного з-ду. Арештований
29 сiчня 1933 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 9 березня
1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ЧЕВЕРДА Юхим Микитович, 1887 р. народження, м. Марiуполь Донецької обл., українець,
освiта початкова. Проживав у с. Першозванiвка Лутугинського р-ну, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 23 серпня 1945
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧЕВЕРДАК (ЧЕВЕРДАКОВА) Пелагiя Харитонiвна, 1924 р. народження, с. Верхньобогданiвка Станично-Луганського р-ну, росiянка, освiта
н/середня. Проживала в с. Олександрiвка Станично-Луганського р-ну, не працювала. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 30 вересня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтована у 1991 роцi.
ЧЕВЕРДАК (ЧЕВЕРДАКОВ) Харитон Васильович, 1903 р. народження, с. Верхньобогданiвка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта
н/середня. Проживав у с. Олександрiвка Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу "Бiльшовик".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 30 вересня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЧЕВИЧАЛОВА Катерина Федорiвна, 1923
р. народження, смт Щербинiвка Горлiвського р-ну
Донецької обл., росiянка, освiта н/середня. Проживала в м. Артемiвську Перевальського р-ну, бухгалтер шахткому шахти № 10. Вiйськовим трибуналом
вiйськ МВС Луганської обл. 22 червня 1946 року
засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1955 роцi.
ЧЕВИЧЕЛОВ Вiктор Якович, 1928 р. народження, м. Кiровськ, росiянин, освiта початкова.
Проживав у Кiровську, школяр. Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 листопада 1942 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 10 липня 1943 року тим же органом вирок скасовано, справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
ЧЕВІН Михайло Олександрович, 1904 р.
народження, с. Мочалово Сокольського р-ну Вологодської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта
початкова. Проживав у смт Мілове, старший слідчий Особливої інспекції УНКВС Київської обл.
Арештований 10 квітня 1942 року за підозрою у
зраді Батьківщини. 3 травня 1942 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-під варти
звільнений. Реабілітований у 1942 році.
ЧЕГIС Вiкторiя Домiнiкiвна, 1905 р. народження, м. Луганськ, полька, освiта початкова.

Проживала в Луганську, робiтниця пивоварного зду. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1958 роцi.
ЧЕГIС Фелiкса Антонiвна, 1897 р. народження, м. Херсон, полька, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, телефонiстка мiської телефонної станцiї. Комісією НКВС і Прокуратури
СРСР 10 листопада 1937 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1958 роцi.
ЧЕГОЛЯ Якiв Олексiйович, 1905 р. народження, с. Панчеве Новомиргородського р-ну Кiровоградської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, кредитний iнспектор
мiського вiддiлення Держбанку. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 15 червня 1942
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧЕК Михайло Iванович, 1903 р. народження, м. Луганськ, росiянин, освiта вища. Перебував у
м. Дзержинську Горьковської обл., Росiйська Федерацiя, iнструктор-викладач вiйськової частини 929.
Вiйськовим трибуналом Горьковського гарнiзону
23 березня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЧЕКАЛ Петро Iванович, 1902 р. народження, с. Петрикiвка Петриківського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, котельник котельного цеху з-ду
iм. Косiора. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕКАЛДIНА Устина Трохимiвна, 1905 р.
народження, с-ще Довжанський Свердловської
мiськради, українка, освiта початкова. Проживала в
Довжанському, ремонтна робiтниця зал.ст. Довжанська. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької
залiзницi 29 липня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 14 червня 1948 року Лінійним судом Північно-Донецької залізниці виправдана за
недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнена.
Реабiлiтована у 1948 роцi.
ЧЕКАЛIН Iван Iванович, 1886 р. народження, м. Саратов, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, завiдуючий складом бази "Укрголовкондитер". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕКАЛІН Олександр Миколайович, 1938
р. народження, с. Слюд-Рудник Удерейського р-ну
Красноярського краю, Російська Федерація, росіянин, освіта середня. Проживав у м. Лисичанську,
слюсар-монтажник з-ду "Строммашина". Луганським обласним судом 15 липня 1971 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990
році.
ЧЕКАЛОВ Максим Якович, 1881 р. народження, с. Стельмахiвка Куп'янського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Лисичанську, крiпильник шахти iм. ОДПУ.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960
роцi.
ЧЕКАЛЬ Олексiй Петрович, 1911 р. народження, с. Краснопiлля Знам'янського р-ну Одесь-
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кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Кiровську, робiтник шахти № 6. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 25 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ЧЕКАН Георгiй Юхимович, 1902 р. народження, с. Ємилівка Голованiвського р-ну Одеської
обл., українець, освiта середня. Проживав у смт
Бiловодськ, iнспектор-методист райвно. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ЧЕКИРЯКIН (ЧИКИРЯКІН) Максим Iванович, 1899 р. народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну, українець, 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.
ЧЕКИРЯКIН Максим Стефанович, 1871 р.
народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Райгородцi, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою
при Колегiї ДПУ УРСР 13 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ЧЕКМАРЬОВ Микола Олексiйович, 1900 р.
народження, м. Харкiв, українець, освiта н/вища.
Проживав у смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну,
шкiльний учитель. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 19 вересня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1991 роцi.
ЧЕКМЕНЬОВ Микола Федосiйович, 1897
р. народження, м. Луганськ, українець. Проживав у
Луганську, рахiвник з-ду iм. Жовтневої революцiї.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1988 роцi.
ЧЕКОЛДIН Сергiй Овер'янович, 1899 р. народження, с. Рогалик Волошинського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Свердловську, ремонтний робiтник зал.ст. Довжанська. 5 травня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1125
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧЕКОМАСОВ Iван Пилипович, 1896 р. народження, ст-ця Бiла Калитва Білокалитвинського
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi,
завiдуючий скупним магазином. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЧЕКУЛАЄВА Параскева Феоктистiвна,
1910 р. народження, Миколаївський р-н Миколаївської обл., українка, освiта початкова. Проживала в
м. Алмазна Стахановської мiськради, прибиральниця Алмазнянського шахтоуправлiння. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 26 лютого 1945 року засуджена до 10 р. позбавлення волi.
18 лютого 1947 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу припинено за недоведенiстю складу злочину, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1947 роцi.

ЧЕКУНКОВ Петро Якович, 1884 р. народження, х. Разуваєв, Ольховський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Вербiвка Антрацитiвського
р-ну, робiтник радгоспу "Лози". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 29 вересня
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕКУНОВ Олексiй Арсентiйович, 1900 р.
народження, с. Федоровка Муравлянського р-ну Рязанської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
н/вища. На час арешту член ВКП(б). Проживав у
смт Троїцьке, заступник голови райвиконкому.
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 15
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ЧЕЛАКОВ Семен Григорович, 1905 р. народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, бригадир крiпильникiв шахти iм. Менжинського. "Трiйкою" УНКВС по Луганський обл. 9 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959
роцi.
ЧЕЛПАНОВ Володимир Гарасимович,
1905 р. народження, с. Багатир Великоянисольського р-ну Донецької обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, не працював. Луганським обласним судом 5 серпня 1941 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ЧЕЛЯПОВ Георгiй Сергiйович, 1917 р. народження, с. Дунiно Пронського р-ну Рязанської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища.
Проживав у с. Калмикiвка Мiловського р-ну, директор середньої школи. Луганським обласним судом
29 листопада 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧЕЛЯХ Борис Iванович, 1889 р. народження, с. Старокарань, Донецька обл., грек, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, комiрник холодильника. Арештований 15 лютого 1938 року за
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕЛЯХ Лазар Iванович, 1880 р. народження, с. Костянтинопiль Великоянисольського р-ну
Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, робiтник радгоспу ім. 8 Березня. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 лютого 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ЧЕМЕРИС Iван Семенович, 1915 р. народження, м. Луганськ, єврей, освiта початкова. Без
певного мiсця проживання i роботи. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Рiвненської обл. 3 серпня
1944 року засуджений до 15 р. каторжних робіт.
Військоми трибуналом Прикарпатського військового округу від 12 березня 1956 року вирок відмінено,
з-під варти звільнений. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ЧЕМЕРИС Павло Михайлович, 1896 р. народження, с. Кам'янка Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, робiтник шахтоуправлiння "Ломуватське". Вiйськовим
трибуналом 74 стрiлецької дивiзiї 3 травня 1942 ро-

547

Назвемо всіх поіменно
ку засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 18
травня 1942 року. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЧЕМИРЧЕНКО Микола Максимович, 1908
р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi,
робiтник залiзничного вiддiлу Хрустальненського
рудоуправлiння. Арештований 27 грудня 1932 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 лютого 1933 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕНАКАЛ Павло Iванович, 1902 р. народження, с. Чикалiвка Кременчуцького р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта вища. Проживав
у смт Успенка Лутугинського р-ну, шкiльний учитель. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї
ДПУ УРСР вiд 15 вересня 1930 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕНЗЕ Юлiан (Юлiус) Едуардович, 1885 р.
народження, к. Млинок Володарського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, тесляр к-пу "Нове
життя". Особливою нарадою при НКВС СРСР 10
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ЧЕНСЬКИЙ Олександр Васильович, 1898
р. народження, м. Москва, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську,
робiтник з-ду iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕНЦОВ Захар Васильович, 1885 р. народження, с. Самаріно Івнянського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську Перевальського
р-ну, конюх шахти № 10. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕНЦОВ Петро Iванович, 1901 р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Бiлолуцьку,
бригадир шевської майстернi промартiлi "Стахановець". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Башкирської АРСР, Російська Федерація, 19 сiчня 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЧЕПА Павло Трифонович, 1893 р. народження, сл. Новогригорiвка, Днiпропетровська
обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м.
Антрацитi, головний механiк Бокiвського рудоуправлiння. Судовою "трійкою" при Колегії ДПУ
УРСР 20 лютого 1934 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЧЕПАЄВ (ЧАПАЄВ) Панас Герасимович,
1906 р. народження, с. Богдановка Воловського рну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, робiтник шахти № 4. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 13 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ЧЕПАК (ЧИПАК) Павло Борисович, 1905
р. народження, м. Чернігів, українець, освіта початкова. Проживав у с. Софіївка Перевальського р-ну,
робітник шахти №7. Арештований 3 липня 1942 року за звинуваченням в антирадянській агітації. У

зв’язку з воєнним станом евакуйований углиб країни. 4 грудня 1948 року справу припинено, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1948 році.
ЧЕПЕЛЄВ Iван Микитович, 1915 р. народження, м. Ровеньки, українець, освiта початкова.
Проживав у Ровеньках, не працював. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 13 вересня 1940 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1958 роцi.
ЧЕПЕЛЄВ Михайло Iванович, 1894 р. народження, ст-ця Усть-Лабинська, Краснодарський
край, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища.
Проживав у м. Первомайську, iнженер вагоноремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
29 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1957 роцi.
ЧЕПIГА Мусiй Якович, 1881 р. народження,
с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Калмикiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 31 грудня 1935 року за
звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 20 травня 1936 року справу припинено за недостатнiстю
матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
ЧЕПIГА Петро Митрофанович, 1874 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Мiстках, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 сiчня 1931 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕПIЖЕНКО Григорiй Дмитрович, 1900 р.
народження, с. Адрiанопiль Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Ящикове Перевальського р-ну, вибiйник шахти № 9.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 1 жовтня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЧЕПIЛЬ Юхим Iванович, 1900 р. народження, м. Тростянець Сумської обл., українець, освiта
початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав
у м. Алчевську, без певних занять. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 18 сiчня 1942 року
засуджений до розстрiлу. Страчений 9 лютого 1942
року. Реабiлiтований у 1998 роцi.
ЧЕПОВСЬКИЙ Володимир Антонович,
1907 р. народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, поляк, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у смт Новоайдар, iнспектор
вiддiлення Держбанку. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕПУРЕНКО Григорiй Васильович, 1885
р. народження, с. Новоспаське Магдалинівського рну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, розсильний сiльгоспiнституту. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЧЕПУРНА Меланiя Iванiвна, 1873 р. народження, с. Трипiлля Попаснянського р-ну (згодом
Артемiвського р-ну Донецької обл.), українка, неписьменна. Проживала в м. Попасна, селянка-одноосiбниця. Арештована 21 квiтня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 травня 1931
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
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чення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1931
роцi.
ЧЕПУРНИЙ Григорiй Iванович, 1898 р. народження, с. Стельмахiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у м. Сватове, тесляр зал.ст. Сватове. Вiйськовим трибуналом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 5 квiтня 1945 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1968 роцi.
ЧЕПУРНИЙ Микола Андрiйович, 1917 р.
народження, с. Бiлозiр'я Черкаського р-ну Київської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Антрацитi, електрослюсар шахти № 7. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1943 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЧЕПУРНИЙ Петро Гаврилович, 1883 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, кучер кiнного двору шахти iм. Крупської.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЧЕРВАНЬОВ Iван Захарович, 1910 р. народження, с. Новоселiвка Овдiївського р-ну Донецької обл., українець, освiта н/вища. Проживав у м.
Луганську, студент Луганського педагогiчного
iнституту. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27
грудня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ЧЕРВАНЬОВ Микола Олексiйович, 1924 р.
народження, м. Кiровськ, українець, освiта н/середня. Проживав у Кiровську, робiтник тресту "Кiроввугiлля". Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 6 квiтня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЧЕРВЕНКО Сергiй Iванович, 1912 р. народження, с. Танюшiвка Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Соснiвка Новопсковського р-ну, швець промартiлi "Серп i Молот". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 вересня 1837 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЧЕРВЕЦЬ Михайло Станiславович, 1900 р.
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, арматурник аеродрому Луганського аероклубу. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЧЕРВИНСЬКИЙ Михайло Петрович, 1899
р. народження, с. Стара Ропа Старо-Самбiрського
р-ну Дрогобицької обл., українець, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у смт
Тацине Ровенькiвської мiськради, голова к-пу "Жовтнева революцiя". Донецьким обласним судом 25
квiтня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧЕРВ'ЯК Василь Iванович, 1897 р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Пiдгорiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований двічі. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд
20 сiчня 1931 року висланий на 3 р. за межi України. Військовим трибуналом військ НКВС Донецької обл. 19 вересня 1941 року засуджений до роз-

стрілу. Вирок виконано 20 вересня 1941 року. Реабiлiтований відповідно у 1989 і 1992 роках.
ЧЕРВ'ЯК Iван Кузьмич, 1885 р. народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Водоток Краснодонського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний
партизан". Арештований 3 лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам.
10 лютого 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕРВ'ЯК Iван Якович, 1907 р. народження,
с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Стахановi, слюсар шахти
iм. Iллiча. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЧЕРВ'ЯК Костянтин Пилипович, 1897 р.
народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с-щі Покровка Ровенькiвської мiськради, колгоспник к-пу
"Пролетар". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРВ'ЯК Марiя Павлiвна, 1897 р. народження, с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в с. Пiдгорiвка
Старобiльського р-ну, домогосподарка. 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.
ЧЕРВ'ЯК Микола Юхимович, 1906 р. народження, с. Чмирiвка 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.
ЧЕРВ'ЯК Михайло Панасович, 1909 р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, приймальник пункту "Заготзерно". Арештований 2 лютого 1943 року за звинуваченням у
зрадi Батькiвщини i пособництвi нiмецьким окупантам. 8 травня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕРВ'ЯК Олександр Петрович, 1880 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.
ЧЕРВ'ЯК Олексiй Мусійович, 1866 р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта н/середня. Проживав у с. Проїждже
Старобiльського р-ну, тесляр-приватник. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 8
жовтня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРВ'ЯК Петро Васильович, 1924 р. народження, с. Бутове Старобiльського р-ну, українець,
освiта н/середня. Проживав у Бутовому, облiковець
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к-пу iм. К. Лiбкнехта. Арештований 28 сiчня 1943
року за звинуваченням у службi в полiцiї пiд час
окупацiї. 21 липня 1943 року справу припинено за
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕРВ'ЯК Петро Прокопович, 1922 р. народження, с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у м. Старобiльську,
iнкасатор районної контори Держбанку. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 5
квiтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. 5 лютого 1944 року Верховним судом СРСР
вирок скасовано, справу припинено за недоведенiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1944 роцi.
ЧЕРВ'ЯК Свирид Iванович, 1890 р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську,
вантажник лiсного складу Голубiвського рудоуправлiння. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ
УРСР 26 квiтня 1938 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРВ'ЯК Тимофiй Андрiйович, 1910 р. народження, с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Чмирiвцi, коваль к-пу iм. Ленiна. Арештований 29 червня 1931
року за звинуваченням у здiйсненнi теракту. 8 жовтня 1931 року справу припинено за недоведеністю.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕРВ'ЯК Тихiн Олексiйович, 1906 р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у Пiдгорiвцi, не
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Донецької обл. 29 липня 1941 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 21 серпня 1941 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧЕРВ'ЯК (ЧЕРВ’ЯКОВ) Федiр Єпiфанович, 1912 р. народження, с. Шарiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
у м. Брянка, вагонник шахти № 21. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964
роцi.
ЧЕРВ'ЯК Федiр Сергiйович, 1891 р. народження, с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Чмирiвцi, селянин-одноосібник. Постановою Судової "трiйки"
при Колегiї ДПУ УРСР від 8 жовтня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЧЕРВ'ЯКОВ Василь Васильович, 1893 р.
народження, с. Новоiванiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новоiванiвцi, заготiвельник заготконтори. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960
роцi.
ЧЕРВ'ЯКОВА Єфросинiя Iванiвна, 1901 р.
народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну,
українка, неписьменна. Проживала в Пiдгорiвцi, селянка-одноосiбниця. Донецькою ГубЧК 17 лютого
1921 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ЧЕРГУН Семен Васильович, 1890 р. народження, Гродненська обл., Бiлорусь, білорус, освiта
початкова. Проживав у смт Штерiвка Краснолуцької мiськради, комiрник матерiального складу з-ду

№ 59 iм. Петровського. Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 31 сiчня
1934 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi."Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.
ЧЕРЕВАНЬ Павло Iванович, 1909 р. народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, українець, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Слов'янську Донецької обл.,
секретар комiтету комсомолу керамiчного з-ду.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 жовтня
1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЧЕРЕВАНЬ Петро Григорович, 1896 р. народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, вибiйник Кiровського рудника. Донецькою
ГубЧК 25 грудня 1920 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЧЕРЕВАНЬ Петро Лаврентiйович, 1900 р.
народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, слюсар шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ЧЕРЕВАНЬ Степан Антонович, 1902 р. народження, с. Ново-Слов'янське Межiвського р-ну
Днiпропетровської обл., українець. Проживав у м.
Стахановi, табельник електромеханiчних майстерень тресту "Серговугiлля". "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРЕВАТИЙ Андрiй Пилипович, 1886 р.
народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, вибiйник шахти № 2-бiс. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 29 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 2 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРЕВАТИЙ Петро Iванович, 1913 р. народження, с. Бутове Старобiльського р-ну, українець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 6
роти 238 конвойного полку вiйськ НКВС. Вiйськовим трибуналом Приволзького вiйськового округу,
Росiйська Федерацiя, 13 березня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1993 роцi.
ЧЕРЕВКО Михайло Михайлович, 1894 р.
народження, м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Мiусинську, слюсар Петровського з-ду iм. Петровського. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1962 роцi.
ЧЕРЕВКОВ Павло Прокопович, 1911 р. народження, м. Алчевськ, українець, освiта початкова. Проживав в Алчевську, електрослюсар з-ду iм.
Ворошилова. Нарсудом м. Алчевська 3 червня 1934
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 2 липня
1934 року Верховним судом УРСР строк покарання
знижено до 2 р. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЧЕРЕДА Клара Михайлiвна, 1927 р. народження, м. Красний Луч, українка, освiта початкова. Проживала в Красному Лучi, не працювала.
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 10
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квiтня 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ЧЕРЕДНИКОВ Олексiй Олексiйович, 1896
р. народження, с. Македонiвка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Македонiвцi, голова к-пу "Червоний гай". Перебував пiд
слiдством за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 3
березня 1944 року справу припинено за смертю підслідного. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЧЕРЕДНИКОВА Олена Єпiфанiвна, 1912 р.
народження, с. Голиково Єлецького р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, робiтниця з-ду
iм. Рудя. Постановою Особливої наради при МДБ
СРСР вiд 4 жовтня 1952 року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Анастасiя Петрiвна,
1918 р. народження, с. Єлань Тарасовського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка,
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, бiлетний касир зал.ст. Луганськ. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 12 липня 1943 року
засуджена до 8 р. позбавлення волi. 11 сiчня 1944
року вирок скасовано, справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1944 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Андрiй Iванович, 1883 р.
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Клуникове Антрацитiвського р-ну, селянин-одноосiбник.
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ
УРСР вiд 3 квiтня 1930 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Андрiй Iванович, 1888 р.
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 15 березня 1930 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Анна Георгiївна, 1920 р.
народження, с. Костгейм Молочанського р-ну
Днiпропетровської обл., нiмкеня, освiта середня.
Проживала в м. Красний Луч, тимчасово не працювала. Арештована 10 червня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 31 березня
1948 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Василь Андрiйович,
1906 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта
вища. Проживав у Луганську, керiвник групи працi
тресту "Луганськбуд". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 1 серпня 1935 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi. 3 грудня 1937 року тим же органом строк покарання продовжено ще на 3 р. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Ганна Iванiвна, 1894 р.
народження, м. Ямпiль Вiнницької обл., українка,
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, домогосподарка. Арештована 10 березня 1943 року за
звинуваченням у тому, що пiд час окупацiї служила
в полiцiї. 4 вересня 1943 року справу припинено за
смертю пiдслiдної. Реабiлiтована у 1995 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Демид Iванович, 1896 р.
народження, с. Синявське Неклиновського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець,

освiта початкова. Проживав у м. Сватове, слюсар
депо Сватове. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької
залiзницi 26 листопада 1938 року засуджений до 20
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Захар Степанович, 1894
р. народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, українець, освiта початкова. На час арешту
член ВКП(б). Проживав у Привiллі, завiдуючий
вiддiлом робiтничого постачання шахти iм. Артема.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1944
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Захар Якович, 1881 р.
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Мiстки, робiтник радгоспу № 10. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 серпня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 28 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Iван Дмитрович, 1898 р.
народження, Сватiвський р-н, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянинодноосiбник. Арештований 7 травня 1933 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 червня
1933 року з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1995 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Iван Костянтинович,
1893 р. народження, с. Мiллерово Матвєєво-Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Красний Луч, рахiвник їдальнi шахти № 17-бiс.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959
роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Iван Михайлович, 1903
р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта
початкова. Проживав у Бiловодську, швець-кустар.
Нарсудом Бiловодського р-ну 18 вересня 1933 року
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 13 жовтня
1933 року Донецьким обласним судом вирок скасовано, справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Йосип Андрiйович, 1895
р. народження, с. Бобрикове Антрацитiвського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Бобриковому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 18 сiчня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Конон Федорович, 1891
р. народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, українець, освiта початкова. На час арешту
член ВКП(б). Проживав у Привiллі, комiрник радгоспу № 1. Особливою нарадою при НКВС СРСР
19 сiчня 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Корнiй Павлович, 1877
р. народження, с. Пархоменко Краснодонського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду № 60. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 25 квiтня
1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Кузьма Тимофiйович,
1883 р. народження, с. Бобрикове Антрацитiвського
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р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Бобриковому, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 25 травня 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Микола Григорович,
1906 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав за місцем
народження, колгоспник к-пу ім. Дзержинського.
Репресований двічі. Луганським обласним судом 26
серпня 1941 року засуджений до 7 р. позбавлення
волі. 25 червня 1942 року Вiйськовим трибуналом
військ НКВС по охороні тилу вiйськової частини
1080 засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований в обох справах у 1992 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Микола Iванович, 1919
р. народження, с. Мiллерово Куйбишевського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, фотограф артiлi "Червоний переможець". Арештований 8 грудня 1945 року за звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької розвiдки. 17 квiтня
1947 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1947 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Микола Iванович, 1920
р. народження, Сватiвський р-н, українець, освiта
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 452
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 7 армiї
9 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 14 серпня 1941 року. Реабiлiтований у
1996 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Микола Омелянович,
1917 р. народження, с. Новокраснiвка Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
у м. Красний Луч, колгоспник к-пу iм. Ленiна.
Вiйськовим трибуналом 18 армiї 27 сiчня 1942 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Михайло Iванович, 1897
р. народження, с. Стельмахiвка Сватівського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Сватове, начальник матерiального складу зал.ст. Сватове.
Арештований 29 лютого 1939 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 3 листопада 1939 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Михайло Iванович, 1913
р. народження, м. Ростов-на-Дону, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав у м.
Луганську, механiк лiжкової фабрики. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 10 травня
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Никанор Михайлович,
1896 р. народження, с. Бобрикове Антрацитiвського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с.
Клуникове Антрацитiвського р-ну, робiтник шахти
№ 24. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 23 лютого 1944 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Олександр Васильович,
1907 р. народження, с. Степанiвка Снiжнянського
р-ну Донецької обл., українець, освiта середня.
Проживав у м. Стахановi, шкiльний учитель.

"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Олександр Єгорович,
1904 р. народження, с. Панькiвка Слов'яносербського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Панькiвцi, робiтник монтажного вiддiлу при Луганському з-дi iм. Жовтневої революцiї. Донецьким
обласним судом 6 сiчня 1933 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Олексiй Олексiйович,
1896 р. народження, с. Македонiвка Лутугинського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Македонiвцi, комiрник к-пу iм. Сталiна. Арештований
27 жовтня 1941 року за звинуваченням у саботажi.
28 жовтня 1941 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Омелян Михайлович,
1890 р. народження, с. Бобрикове Антрацитiвського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Красний Луч, ветлiкар ветлiкарнi. Вiйськовим трибуналом 18 армiї 27 сiчня 1942 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Павло Григорович, 1901
р. народження, с. Бикове Криничанського р-ну
Днiпропетровської обл., українець, освiта вища.
Проживав у м. Луганську, шкiльний учитель.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Павло Миколайович,
1917 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта
початкова. Вiйськовослужбовець, помiчник командира взводу 190 стрiлецького полку 5 стрiлецької
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 16 стрiлецького корпусу 6 травня 1941 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Петро Iванович, 1891 р.
народження, с. Стельмахівка Сватівського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Сватове, слюсар паровозного депо Сватове. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 23 травня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Петро Iларiонович, 1896
р. народження, смт Успенка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, коваль шахти № 16. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Полiкарп Михайлович,
1886 р. народження, с. Бобрикове Антрацитiвського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с.
Клуникове Антрацитiвського р-ну, робiтник шахти
№ 7. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 23 лютого 1944 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Полiкарп Сергiйович,
1899 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках,
робiтник на будiвництвi автошляху Сватове-Старобiльськ. Арештований 12 квiтня 1934 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11 березня
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1935 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Роман Сергiйович, 1908
р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 15 березня 1930 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Сергiй Стефанович,
1906 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 9 березня 1933 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Сисой Леонтiйович,
1897 р. народження, с. Климiвка Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Климiвцi,
коваль к-пу iм. Кагановича. 5 червня 1942 року
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi
тилу вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Стефан Iванович, 1897
р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Мiстках, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї
ДПУ УРСР 8 сiчня 1931 року ухвалено постанову
про вислання за межi України. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Тихiн Якович, 1899 р.
народження, с. Скородна Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Кононiвка
Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "Ленiнський
шлях". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 2 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений
2 березня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Федiр Iванович, 1918 р.
народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освiта н/середня. Проживав у с. Нещеретове
Бiлокуракинського р-ну, кiномеханiк сiльського Будинку культури. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 8 травня 1943 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Федiр Миронович, 1891
р. народження, м. Свердловськ, українець, освiта
початкова. Проживав у Свердловську, кучер шахти
№ 5 "Центросоюз". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 жовтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Фекла Дмитрiвна, 1892
р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну,
українка, неписьменна. Проживала в м. Красний
Луч, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом 18
армiї 27 сiчня 1942 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Юхим Данилович, 1903
р. народження, м. Первомайськ, українець, освiта
початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав
у Первомайську, начальник дiльницi шахти "Часiв
Яр". Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 21-22 березня 1945 року засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЧЕРЕМИСIН Єгор Михайлович, 1912 р. народження, с. Лисi Гори Тамбовського р-ну Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, муляр буд-

iвельного бюро. Донецьким мiжрайсудом 9 червня
1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЧЕРЕМКО Микола Фролович, 1905 р. народження, с. Валява, Київська обл., українець, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, робiтник
шахти № 162. Луганським обласним судом 19 травня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧЕРЕНКОВ Микола Олексiйович, 1891 р.
народження, х. Ушаковка, Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у с. Верхньошевирiвка Краснодонського р-ну, рахiвник радгоспу iм. Орджонiкiдзе. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
ЧЕРЕНКОВ Федiр Устинович, 1884 р. народження, х. Можаєвка, Тарасовський р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. Арештований 19 грудня 1932 року за звинуваченням у
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї.
21 березня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕРЕНКОВ Юхим Устинович, 1882 р. народження, х. Можаєвка, Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, помiчник машинiста з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 13 грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 22 грудня 1932 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕРЕПАХА Антон Васильович, 1892 р. народження, с. Попiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Попiвцi, колгоспник к-пу "Гiгант". Луганським обласним судом
17 вересня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 8 травня 1939 року Верховним судом
СРСР вирок скасовано, справу направлено на дослiдування. 11 листопада 1939 року справу припинено
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕРЕПАХА Максим Тимофiйович, 1874 р.
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського
р-ну, українець, неписьменний. 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.
ЧЕРЕПАХIН Василь Iванович, 1907 р. народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Чугинка
Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник.
Репресований двiчi. Арештований 19 жовтня 1931
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19
сiчня 1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Арештований 20 сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 лютого 1933 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
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варти звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у 1932
i 1994 роках.
ЧЕРЕПАХIН Василь Трохимович, 1911 р.
народження, с. Валуйське Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Валуйському, шорник артiлi "Швейвзуття". Арештований
16 квiтня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 13 жовтня 1944 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1944 роцi.
ЧЕРЕПАХIН Iван Васильович, 1900 р. народження, с. Валуйське Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Валуйському, десятник транспортного цеху Луганського
з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРЕПАХIН Iван Федорович, 1897 р. народження, с. Валуйське Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Валуйському, тесляр к-пу "Паровозник". "Трiйкою" при
Колегiї ДПУ УРСР 28-29 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961
роцi.
ЧЕРЕПАХIН Павло Якимович, 1875 р. народження, смт Станично-Луганське, росiянин, освiта початкова. Проживав у Станично-Луганському,
чорнороб Луганського вiддiлення Вiйськбуду. Репресований двiчi. Арештований 23 серпня 1932 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11 листопада 1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 14 грудня
1932 року арештований за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14 лютого 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований в обох справах у 1994 році.
ЧЕРЕПАХIН Петро Якимович, 1872 р. народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Теплому, сторож "Райзаготхудоби". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРЕПАХIН Семен Iванович, 1899 р. народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Чугинка Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник.
Арештований 17 жовтня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 12 сiчня 1932 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
Реабiлiтований у 1932 роцi.
ЧЕРЕПАХIН Федiр Антонович, 1895 р. народження, смт Станично-Луганське, росiянин, освiта початкова. Проживав у Станично-Луганському,
моторист залiзничної магiстралi Москва-Донбас.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ЧЕРЕПАХIН Федiр Антонович, 1909 р. народження, смт Станично-Луганське, росiянин, освiта початкова. Проживав у Станично-Луганському,
колгоспник к-пу "Москва-Донбас". Арештований 3
квiтня 1943 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 4 травня 1943 року виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. Реабiлiтований у 1943 роцi.

ЧЕРЕПАХIН Федiр Антонович, 1910 р. народження, с. Верхня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, робiтник з-ду iм. В.I.Ленiна. Лiнiйним
судом Донецької залiзницi 5 серпня 1937 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1966 роцi.
ЧЕРЕПАХIН Федiр Федорович, 1900 р. народження, с-ще Вiльхове Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Вiльховому, товарний касир зал.ст. Луганськ. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЧЕРЕПАХIНА Анна Олександрiвна, 1913 р.
народження, с. Плотина Станично-Луганського рну, росiянка, освiта початкова. Проживала в смт
Станично-Луганське, домогосподарка. Вiйськовим
трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 4 липня
1944 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ЧЕРЕПАХIНА-БЄЛИКОВА
Олександра
Прокопiвна, 1909 р. народження, с. Плотина Станично-Луганського р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, гардеробниця фабрики iм. Ворошилова. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 2 сiчня 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1965 роцi.
ЧЕРЕПАХIНА Параскева Трохимiвна, 1923
р. народження, смт Петрiвка Станично-Луганського
р-ну, українка, освiта н/середня. Проживала в м.
Луганську, буфетниця Палацу культури iм. В.I.Ленiна. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської обл. 9 лютого 1948 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1956 роцi.
ЧЕРЕПАХIНА Пелагiя Абрамiвна, 1904 р.
народження, с. Плотина Станично-Луганського рну, росiянка, неписьменна. Проживала у Плотинi,
колгоспниця к-пу iм. Кагановича. Арештована 30
сiчня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. 3 березня 1942 року виправдана Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлiтована у 1942 роцi.
ЧЕРЕПАХIНА Пелагiя Iванiвна, 1887 р. народження, х. Проциков, Ростовська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянка, неписьменна. Проживала в с.
Чугинка Станично-Луганського р-ну, колгоспниця
к-пу "Ударник". Постановою Особливої наради при
НКВС СРСР вiд 8 квiтня 1944 року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини
вислана за межi України. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ЧЕРЕПЕНКО Марко Євдокимович, 1892 р.
народження, с. Товмач Шполянського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Попасна, завiдуючий взуттєвою майстернею.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 21
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРЕПЕНIН Платон Климович, 1884 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Городищi, селянин-одноосiбник. Народним судом Перевальського р-ну 25 червня 1932 року засуджений до 2 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЧЕРЕПЕНЯ Олексiй Андрiйович, 1906 р.
народження, м. Луганськ, українець, освiта почат-
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кова. Вiйськовослужбовець, рядовий 246 полку.
Вiйськовим трибуналом 82 запасної стрiлецької дивiзiї 12 жовтня 1944 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ЧЕРЕПIВСЬКА Алiна Миколаївна, 1913 р.
народження, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя,
українка, освiта середня. Проживала в м. Свердловську, рахiвник заготконтори зал.ст. Должанська.
Арештована 9 жовтня 1932 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 3 листопада 1932 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
Реабiлiтована у 1994 роцi.
ЧЕРЕПIВСЬКА Марфа Тимофiївна, 1910 р.
народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, українка,
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, не
працювала. Арештована 28 березня 1943 року за
звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 20 липня 1943 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.
Реабiлiтована у 1994 роцi.
ЧЕРЕПIВСЬКИЙ Михайло Микитович,
1899 р. народження, с. Кругле Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Круглому,
колгоспник к-пу iм. Тельмана. 28 лютого 1934 року
порушено справу за звинуваченням у шкiдництвi.
22 березня 1934 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1934 роцi.
ЧЕРЕПIВСЬКИЙ Сергiй Федорович, 1910
р. народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, українець, освiта середня. Проживав у м. Рубiжне, студент Рубiжанського хiмiко-технологiчного
iнституту. Донецьким обласним судом 9 квiтня
1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ЧЕРЕПIВСЬКИЙ Федiр Тимофiйович, 1901
р. народження, с. Куряче Свердловської мiськради,
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 217 армiйського запасного полку. Вiйськовим трибуналом 18 армiї 12 травня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ЧЕРЕПIВСЬКИЙ Федот Захарович, 1900 р.
народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне,
майстер хiмкомбiнату. 4 лютого 1934 року порушено кримiнальну справу за звинуваченням у саботажi. 29 листопада 1934 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1934
роцi.
ЧЕРЕПIВСЬКИЙ Якiв Макарович, 1906 р.
народження, с. Куряче Свердловської мiськради,
українець. Проживав у м. Свердловську, робiтник
шахти iм. Войкова. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРЕПКОВ Якiв Пудович, 1890 (1882) р.
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Клуникове Антрацитiвського р-ну, селянин-одноосiбник.
Репресований двiчi. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР від 3 квiтня 1930 року висланий на 3 р. за межi України. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 23 лютого 1944
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1992 роках.

ЧЕРЕПКОВА Наталiя Якiвна, 1918 р. народження, с. Клуникове Антрацитiвського р-ну, українка, освiта середня. Проживала в м. Новочеркаську
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, стрiлочник
зал.ст. Новочеркаськ. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 23 лютого 1944 року
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована
у 1992 роцi.
ЧЕРЕПНЯ Кирило Iванович, 1912 р. народження, м. Володимир-Волинський Волинської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, не працював. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 9 липня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
ЧЕРЕПНЯ Якiв Митрофанович, 1901 р. народження, с. Затишне Кремiнського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Затишному, робiтник шахти iм. Мельникова. Арештований 12 сiчня
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 березня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕРЕУХ (ЧЕРЕУХА) Степан Хомич, 1883
р. народження, Польща, поляк, освiта початкова.
Проживав у м. Стахановi, тесляр шахти ім. Ілліча.
Репресований двічі. Арештований 13 грудня 1932
року за звинуваченням у шпигунстві. У березні
1933 року справу припинено за відсутністю складу
злочину. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований відповідно у 1933 і 1958 роках.
ЧЕРЕШНЄВ Микола Iванович, 1925 р. народження, м. Грязi Воронезької обл, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав у м.
Антрацитi, школяр. Арештований 20 сiчня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15
березня 1942 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕРКАС Олександр Петрович, 1917 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта середня.
Проживав у м. Москва, Росiйська Федерацiя, технiк-нормувальник з-ду № 46. Арештований 2 жовтня 1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї i терористичних замiрах. 22 березня 1944 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995
роцi.
ЧЕРКАС Павло Олексiйович, 1904 р. народження, м. Луганськ, українець. На час арешту
член ВКП(б). Проживав у Луганську, майстер з-ду
iм. Жовтневої революцiї. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 9 вересня 1936 засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРКАСОВ Андрiй Петрович, 1879 р. народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Новоборовому,
не працював. Луганським окружним судом 11 вересня 1930 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧЕРКАСОВ Єгор Васильович, 1893 р. народження, с. Верхня Покровка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Свiтле
Старобiльського р-ну, швець зернорадгоспу iм. Ворошилова. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 20 жовтня 1944 року засуджений
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до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ЧЕРКАСОВ Iларiон Тимофiйович, 1910 р.
народження, с. Козарик Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Козарику, колгоспник к-пу "Оборона країни". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 20 серпня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ЧЕРКАСОВ Михайло Тимофiйович, 1905 р.
народження, с. Козарик Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у с. Караїчне Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Комунар". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 20 серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЧЕРКАСОВ Олександр Тимофiйович, 1902
р. народження, м. Луганськ, росiянин, освiта початкова. Проживав у Луганську, заготiвельник "Доннархарчу". Арештований 11 травня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї. 19 липня 1938 року справу припинено
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕРКАСОВ Петро Iванович, 1887 р. народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Луганську, сторож мiської
пожежної охорони. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС по охоронi тилу 12 армiї 18 грудня 1941 року
засуджений до розстрiлу. Страчений 15 сiчня 1942
року. Реабiлiтований у 1968 роцi.
ЧЕРКАСОВА Гiльда Богданiвна, 1891 р. народження, Естонiя, естонка, освiта н/середня. Проживала в м. Луганську, друкарка з-ду iм. Жовтневої
революцiї. Постановою Особливої наради при
НКВС СРСР вiд 8 липня 1944 року вислана за межi
України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ЧЕРКАСОВА Євдокiя Андрiївна, 1908 р.
народження, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя,
українка, освiта початкова. Проживала в с. Пантюхине Новопсковського р-ну, колгоспниця к-пу iм.
Сталiна. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 14 травня 1943 року засуджена до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ЧЕРКАСОВА Марiя Iванiвна, 1914 р. народження, с. Ходори Радомишльського р-ну Київської
обл., українка, освiта початкова. Проживала в смт
Георгiївка Лутугинського р-ну, домогосподарка.
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд
31 травня 1944 року як член сiм'ї репресованого за
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за
межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ЧЕРКАШЕНКО Кирило Iудович, 1876 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 засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЧЕРКАШИН Григорiй Степанович, 1902 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. 28
квiтня 1933 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.

ЧЕРКАШИН Iван Андрiйович, 1896 р. народження, Донецька обл., росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, заступник начальника
зал.ст. Попасна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 26 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 листопада 1937 року. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЧЕРКАШИН (ЧЕРКАШИНІН) Микита
Григорович, 1878 р. народження, с. Покровське
Троїцького р-ну, 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 1994 роцi.
ЧЕРКАШИН Микола Павлович, 1895 р. народження, с. Лиман Слов'янського р-ну Донецької
обл., українець, освiта початкова. На час арешту
член ВКП(б). Проживав у смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, завiдуючий земвiддiлом райвиконкому кол. Бiлолуцького р-ну. Вiйськовою колегiєю
Верховного суду СРСР 29 березня 1938 року засуджений до 20 р. позбавлення волi. Військовою колегією Верховного суду СРСР 8 червня 1957 року
вирок скасовано, з-під варти звільнений. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ЧЕРКАШИН Микола Пилипович, 1901 р.
народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Денежникове Новоайдарського р-ну, табельник вiддiлку
№ 4 Московсько-Донецької залiзницi. Репресований двічі. Лiнiйним судом Московсько-Донецької
залiзницi 23-24 липня 1938 року засуджений до 7 р.
позбавлення волi. Особливою нарадою при МДБ
СРСР 18 серпня 1951 року висланий на поселення в
Акмолинську обл., Російська Федерація. Реабiлiтований відповідно у 1978 і 1961 роках.
ЧЕРКАШИН Нестор Федотiйович, 1884 р.
народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, селянин-одноосiбник.
Донецьким обласним судом 21 квiтня 1936 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1991 роцi.
ЧЕРКАШИН Тит Андрiйович, 1884 р. народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Золоте Первомайської мiськради, коваль кiнного двору Золотiвського шахтоуправлiння. Луганським обласним
судом 30 грудня 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕРКАШИН Якiв Федорович, 1899 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Боровеньках,
колгоспник к-пу "Червона нива". Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 21
лютого 1932 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРКАШИНА Агафiя Омелянiвна, 1919 р.
народження, смт Новоайдар, росiянка, освiта н/середня. Проживала в Новоайдарi, друкарка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 жовтня 1943 року
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1992 роцi.
ЧЕРКАШИНIНОВ Iлля Єфремович, 1888 р.
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Покровському,
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селянин-одноосiбник. Арештований 9 червня 1932
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11
грудня 1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕРКЕСОВ Якiв Тимофiйович, 1905 р. народження, смт Княгинiвка Краснолуцької мiськради, українець, освiта середня. Проживав у м. Антрацитi, начальник дiльницi шахти № 25-бiс. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської обл. 22 березня 1948 року засуджений до 25 р.позбавлення
волi. 9 вересня 1952 року пiсля додаткового розслiдування вирок скасовано, справу припинено за недоведенiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1952 роцi.
ЧЕРМЕНЬОВ (ЧЕРМЕНЕВ) Пилип Юхимович, 1884 р. народження, с. Верхня Покровка Будьонновського р-ну Воронезької обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Красний Луч, десятник шахти № 16-бiс.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЧЕРНЕГА Микола Васильович, 1913 р. народження, с. Успенка Андрiївського р-ну Одеської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Краснодон, електрослюсар шахти № 1. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРНЕНКО Анастасiя Якiвна, 1913 р. народження, м. Луганськ, українка, освiта н/середня.
Проживала в Луганську, не працювала. Арештована 9 липня 1935 року за звинуваченням у розмовах
антирадянського характеру. 20 вересня 1935 року
Донецьким обласним судом справу направлено на
додаткове розслiдування й з часом припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.
Реабiлiтована у 1994 роцi.
ЧЕРНЕНКО Василь Трохимович, 1883 р.
народження, м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Фащiвка Антрацитiвського р-ну, селянин-одноосiбник. Арештований 8 березня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. Рiшення у
справi немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЧЕРНЕНКО Кирило Федорович, 1873 р. народження, с. Городище Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у кол.с. Новодеркул Данилiвської сiльради Бiловодського р-ну, не
працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10
жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕРНЕНКО Козьма-Кирило Андрiйович,
1879 р. народження, с. Добровiлля Васильківського
р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Кремiнна, служитель релiгiйного культу. Репресований тричi. Постановою
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 1 грудня 1931 року висланий на 3 р. за межi України.
Арештований 10 січня 1936 року за звинуваченням
в антирадянській агітації. 26-27 березня 1936 року
виправданий Лінійним судом Північно-Донецької
залізниці, з-під варти звільнений. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 24 листопада

1945 року висланий за межi України. Реабiлiтований відповідно у 1989, 1936 і 1989 роках.
ЧЕРНЕНКО Мефодiй Федорович, 1903 р.
народження, с. Оленiвка Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Брянка, рахiвник житловiддiлу шахти № 12. Луганським обласним судом 14
травня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧЕРНЕНКО Митрофан Павлович, 1887 р.
народження, с. Городище Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у с-щi Широкий Станично-Луганського р-ну, робiтник радгоспу "Iндустрiя". Арештований 30 червня 1943 року за звинуваченням у
зрадi Батькiвщини. 26 лютого 1944 року справу
припинено у зв'язку з неосуднiстю звинувачуваного. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕРНЕЦЬ Григорiй Тарасович, 1908 р. народження, с. Благiвка Ровенькiвської мiськради,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 172 стрiлецького полку. 4 березня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1125
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 березня 1942 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧЕРНЕЦЬ Федiр Григорович, 1895 р. народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Нижнiй
Дуванцi, службовець районної контори "Заготхудоба". Арештований 8 лютого 1943 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 15 липня 1943 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕРНЕЦЬ Ян Йосипович, 1897 р. народження, м. Люблiн, Польща, поляк, освiта середня. Проживав у м. Стахановi, майстер механiчного цеху рудоремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЧЕРНЕЦЬКИЙ Борис Людвiгович, 1898 р.
народження, с. Гукiв Орининського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.
Алчевську, кочегар житловiддiлу з-ду iм. Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРНЕЦЬКИЙ Бронiслав Фелiксович,
1900 р. народження, смт Городок Городоцького рну Вiнницької обл., поляк, освiта середня. Проживав у с. Новоборове Старобiльського р-ну, рахiвник
к-пу iм. Блюхера. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЧЕРНЕЦЬКИЙ Валентин Рафаїлович, 1898
р. народження, с. Будище Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
смт Бiловодськ, колгоспник к-пу iм. В.I.Ленiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЧЕРНЕЦЬКИЙ Вiльгельм Пилипович,
1905 р. народження, Червоноармiйський р-н Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
кол.с. Степанiвка Новочервоненської сiльради Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Вiльне життя". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 1937
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року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ЧЕРНЕЦЬКИЙ Едмунд Станiславович,
1916 р. народження, с. Мар'янiвка Крижопiльського
р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Стахановi, робiтник шахти "Кам'янка". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 8 липня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧЕРНЕЦЬКИЙ Iван Романович, 1912 р. народження, м. Алчевськ, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий. Вiйськовим
трибуналом 275 стрiлецької дивiзiї 27 вересня 1941
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ЧЕРНЕЦЬКИЙ Камiль Iванович, 1898 р.
народження, с. Вiльшанка Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Городище Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу iм.
Шевченка. Арештований 2 жовтня 1937 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 сiчня
1939 року звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕРНЕЦЬКИЙ Петро Людвiгович, 1887 р.
народження, с. Варiвцi Городоцького р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Наугольне Сватiвського р-ну, тесляр к-пу "Пролетар".
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 24 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРНИК (ЧЕРНИКА, ЧЕРНИКОВ) Пилип
Антонович, 1892 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 1994 роцi.
ЧЕРНИК Феодосiй Терентiйович, 1902 р.
народження, с. Петропавлiвка Петропавлівського рну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Пiдлiсному Попаснянського
р-ну, бригадир радгоспу "Мирна долина".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
ЧЕРНИКОВ Андрiй Свиридович, 1907 р.
народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Трьохiзбенцi, колгоспник к-пу iм. Алексєєва. Арештований 19 квiтня 1943 року за звинуваченням в антирадянських висловлюваннях. 15 травня 1943 року
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для
притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕРНИКОВ Володимир Георгiйович, 1888
р. народження, х. Крутинський, Шахтинський р-н
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, коваль кам'яного кар'єру. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 22 сiчня 1933 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРНИКОВ Григорiй Юхимович, 1887 р.
народження, смт Дробишеве Краснолиманського рну Донецької обл., українець, неписьменний. Проживав у с-щі Червоноармійське Білокуракинського
р-ну, тесляр радгоспу "Червоноармiєць". Вiйсько-

вим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 13
лютого 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЧЕРНИКОВ Михайло Мойсейович, 1913 р.
народження, с. Старовка Боброво-Дворського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар зду № 60. Особливою нарадою при НКВС СРСР 11
квiтня 1942 року засуджений до 7 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРНИКОВ Петро Васильович, 1903 р. народження, Лiвенський р-н Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, вантажник шахти iм. Крупської. Луганським обласним судом 5 жовтня 1940 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧЕРНИКОВ Сергiй Дем'янович, 1898 р. народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського рну, росiянин, освiта початкова. 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.
ЧЕРНИКОВ Феодосiй Олексiйович, 1866 р.
народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у Новоборовому, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при
Колегiї ДПУ УРСР 16 березня 1930 року ухвалено
постанову про вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРНИХ Василь Єлисейович, 1890 р. народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, не працював. Постановою Особливої
наради при НКВС СРСР вiд 19 сiчня 1944 року висланий за межi України як соцiально небезпечний
елемент. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧЕРНИХ Володимир Васильович, 1906 р.
народження, Воронезька обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, робiтник хлiбозаводу. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРНИХ Костянтин Григорович, 1895 р.
народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав
у Великiй Чернiгiвцi, колгоспник к-пу "Червоний
партизан". Арештований 15 сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 квiтня
1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ЧЕРНИХ Микола Степанович, 1918 р. народження, с. Макарово, Удмуртська АРСР, Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
с. Вишневе Старобiльського р-ну, облiковець радгоспу iм. Шевченка. Вiйськовим трибуналом 35 району авiацiйного базування 24 грудня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
ЧЕРНИХ Наталiя Григорiвна, 1893 р. народження, с. Рогоже Водоп'яновського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лугансь-
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кої обл. 29 квiтня 1943 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ЧЕРНИХ Пелагiя Федорiвна, 1925 р. народження, м. Запорiжжя, росiянка, освiта н/середня.
Проживала в с. Гречишкине Новоайдарського р-ну,
колгоспниця. Вiйськовим трибуналом 35 району авiацiйного базування 6 червня 1942 року засуджена
до 15 р. позбавлення волi. Військовою колегією
Верховного суду СРСР 27 листопада 1947 року
справу повернено на дослідування. 3 квітня 1948
року Військовою прокуратурою Луганської обл.
справу припинено за відсутністю складу злочину, зпід варти звільнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ЧЕРНИХ Сергiй Дмитрович, 1922 р. народження, м. Луганськ, росiянин, освiта н/середня.
Вiйськовослужбовець, рядовий 212 повiтрянодесантної бригади. Арештований 9 грудня 1941 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 сiчня
1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1958 роцi.
ЧЕРНИХ Федiр Iванович, 1909 р. народження, м. Алчевськ, росiянин, освiта вища. Проживав у
м. Стахановi, начальник вагоноремонтного пункту
зал.ст. Алмазна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 31 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ЧЕРНИХОВСЬКИЙ Карл Петрович, 1899
р. народження, с. Борщiвка Станiславського р-ну
Кам'янець-Подiльської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м. Красному Лучi, вантажник шахти
№ 17-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРНИЦЯ Михайло Дмитрович, 1896 р. народження, с. Ялта, Донецька обл., росiянин, освiта
середня. В минулому служив у бiлiй армiї, командир роти. Колегiєю Донецької ГубЧК 28 листопада
1920 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1991 роцi.
ЧЕРНИЧЕНКО Iван Калiстратович, 1895 р.
народження, с. Курячiвка Старобiльського р-ну,
українець. Проживав у Курячiвці, член комуни iм.
Ворошилова. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 27 сiчня 1931 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРНИШ Василь Iванович, 1929 р. народження, с. Бутове Старобiльського р-ну, українець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий
вiйськової частини 83337. Вiйськовим трибуналом
Туркестанського вiйськового округу 30 сiчня 1951
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЧЕРНИШ Єгор Гарасимович, 1879 (1880) р.
народження, с. Пiщане Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРНИШЕНКО Iван Iванович, 1910 р. народження, с. Потiївка Бiлоцеркiвського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, охоронник з-ду iм. 20-річчя Жовтня.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.

ЧЕРНИШОВ Борис Iванович, 1894 р. народження, м. Таганрог Ростовської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м.
Стахановi, санiтарний лiкар тресту "Доннархарч".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1958 роцi.
ЧЕРНИШОВ Василь Васильович, 1916 р.
народження, м. Ташкент,Узбекістан, росіянин, освіта н/середня. Військовослужбовець, старший механік 2 танкової бригади 6 армії. До призову проживав у м. Луганську. Арештований 8 березня 1943
року за звинуваченням у шпигунстві. 26 серпня
1943 року справу припинено за смертю звинувачуваного. Реабілітований у 1995 році.
ЧЕРНИШОВ Володимир Хомич, 1925 р. народження, м. Луганськ, росiянин, освiта н/середня.
Вiйськовослужбовець, рядовий мiнометного батальйону 5 окремої мотострiлецької бригади.
Вiйськовим трибуналом 3 армiї 23 травня 1943 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1972 роцi.
ЧЕРНИШОВ Георгiй Миколайович, 1927 р.
народження, с. Вiльшана Недригайлiвського р-ну
Сумської обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м. Луганську, студент медшколи. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 22 липня 1944 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ЧЕРНИШОВ Григорiй Федорович, 1926 р.
народження, с. Волошино Волошинського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 17 квiтня 1943 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧЕРНИШОВ Євдоким Данилович, 1885 р.
народження, с. Куземiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську,
возій
управлiння
"Донелектромережа".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1956 роцi.
ЧЕРНИШОВ Єлизар Панасович, 1895 р. народження, х. Макаров, Станично-Луганський р-н,
росіянин, освіта початкова. Проживав за місцем народження, робітник з-ду ім. Жовтневої революції.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькій обл. 9 квітня 1938
року засуджений до розстрілу. Реабілітований у
1959 році.
ЧЕРНИШОВ Єлисей Iванович, 1871 р. народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Бараникiвцi,
селянин-одноосiбник. Арештований 7 листопада
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.
ЧЕРНИШОВ Iван Мусiйович, 1903 р. народження, м. Кiровськ, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Стахановi, робiтник вагоноремонтного пункту зал.ст. Алмазна. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 27 квiтня 1944
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
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ЧЕРНИШОВ Iван Тимофiйович, 1923 р. народження, м. Краснодон, росiянин, освiта н/середня. Проживав у Краснодонi, оперуповноважений
райвiддiлу НКВС. Арештований 14 березня 1943
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким
окупантам. 18 серпня 1943 року справу припинено
за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.
ЧЕРНИШОВ Кирей Стефанович, 1901 р.
народження, с. Чугинка Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi
Широкий Станично-Луганського р-ну, комбайнер
зернорадгоспу "Iндустрiя". Арештований 28 вересня 1933 року за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 23 грудня 1933 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕРНИШОВ Максим Никифорович, 1874
р. народження, с. Верхньогарасимiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав
у Верхньогарасимiвцi, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 5 лютого
1930 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРНИШОВ Микита Максимович, 1877 р.
народження, с. Новокраснiвка Антрацитiвського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Новокраснiвцi, машинiст кооперативної олiйницi. Репресований двiчi. Арештований 31 березня 1929 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 червня 1929 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення. Постановою Особливої наради при
Колегiї ОДПУ вiд 26 серпня 1929 року як соцiально
небезпечний елемент висланий за межi України. Реабiлiтований в обох справах у 1995 роцi.
ЧЕРНИШОВ Микита Федорович, 1888 р.
народження, с. Покровське Артемiвського р-ну Донецької обл., українець, освiта початкова. Черговий
по зал.ст. Деконська, Артемiвська мiськрада Донецької обл. Арештований 7 серпня 1938 року за пiдозрою у приналежностi до антирадянської диверсiйно-шкiдницької органiзацiї. 26 вересня 1939 року
виправданий Вiйськовим трибуналом Харкiвського
вiйськового округу. Реабiлiтований у 1939 роцi.
ЧЕРНИШОВ Микола Максимович, 1910 р.
народження, с. Гарасимiвка Станично-Луганського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Гарасимiвцi, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 26 березня 1930 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ЧЕРНИШОВ Михайло Iванович, 1903 р.
народження, с. Єланець Єланецького р-ну Миколаївської обл., українець, освiта початкова. Проживав
у м. Луганську, охоронник артiлi "Прогрес". Луганським обласним судом 22 грудня 1950 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 4 жовтня 1954
року Верховним судом СРСР строк покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧЕРНИШОВ Михайло Павлович, 1892 р.
народження, с. Єлецьке Єлецького р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, робiтник шахти
№ 4-5. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.

ЧЕРНИШОВ Олександр Дмитрович, 1904
р. народження, м. Перевальськ, українець, освiта
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 120 полку. 29 листопада 1944 року Вiйськовим трибуналом
39 стрiлецької дивiзiї засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕРНИШОВ Петро Павлович, 1883 р. народження, с. Александровка Тарасовського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, iнвалiд.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 жовтня
1943 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧЕРНИШОВ Пилип Iванович, 1890 р. народження, с. Жадiно Коренєвського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, вiльнонайманий робiтник авiамайстерень Луганської школи військових пiлотiв. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЧЕРНИШОВ Пилип Кузьмич, 1882 р. народження, с. Захарiвка Воловського р-ну Воронезької
обл., Російська Федерація, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, не працював.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 20 травня 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЧЕРНИШОВ Степан Iванович, 1890 р. народження, с. Вердеревщина Бондарського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Щотове Антрацитiвської мiськради, десятник 10-ї дистанцiї колiї Північно-Донецької залізниці. Лiнiйним судом залiзницi
3 вересня 1936 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ЧЕРНИШОВ Федiр Карпович, 1922 р. народження, смт Мiлове, росiянин, освiта н/середня.
Вiйськовослужбовець, рядовий 87 стрiлецького
полку. Вiйськовим трибуналом 25 стрiлецької дивiзiї 10 листопада 1942 року засуджений до розстрiлу. 24 листопада 1942 року Вiйськовим трибуналом
Пiвнiчно-Захiдного фронту розстрiл замiнено 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕРНИШОВ Федiр Петрович, 1917 р. народження, м. Стаханов, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Привiлля Лисичанської мiськради,
керiвник духового оркестру клубу шахти iм. Артема. Донецьким обласним судом 10 квiтня 1937 року
засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ЧЕРНИШОВ Харитон Митрофанович,
1878 р. народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
Чугинцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 3 лютого
1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРНИШОВА Надiя Олексiївна, 1918 р. народження, м. Брянка, полька, освiта середня.
Вiйськовослужбовка, лiкар окремого автобатальйону. Вiйськовим трибуналом 3 армiї 2 вересня 1943
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1962 роцi.
ЧЕРНIГIВСЬКИЙ Олексiй Петрович, 1895
р. народження, м. Нiжин Київської обл., українець,
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освiта початкова. Проживав у м. Луганську, бухгалтер артiлi "Червоний чоботар". Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 12 липня 1929
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ЧЕРНIЄНКО Ганна Iванiвна, 1922 р. народження, с. Люшневате Голованiвського р-ну Одеської обл., українка, освiта н/середня. Проживала в м.
Луганську, поштарка мiського вiддiлення зв'язку.
Арештована 3 грудня 1941 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 30 квiтня 1942 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1942 роцi.
ЧЕРНОВ Андрiй Никифорович, 1926 р. народження, кол.с. Лобачеве Жовтенської сiльради
Слов'яносербського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, колгоспник кпу "13 рокiв Жовтня". Арештований 16 травня 1943
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30
травня 1943 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕРНОВ Антон Полiкарпович, 1880 р. народження, с. Крякiвка Слов'яносербського р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у Крякiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 3 березня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28
червня 1931 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕРНОВ Iван Андрiйович, 1901 (1908) р.
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi,
десятник кам'яного кар'єру. Арештований 16 лютого 1938 року за звинуваченням у приналежностi до
повстансько-диверсійної органiзацiї. 17 травня 1938
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕРНОВ Микола Олександрович, 1886 р.
народження, Першозванiвська сiльрада Лутугинського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у м.
Луганську, возiй хлiба педагогiчного iнституту.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1967
роцi.
ЧЕРНОВ Олексiй Юхимович, 1896 р. народження, смт Бiле Лутугинського р-ну, українець,
освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у Бiлому, врубмашинiст шахти iм. Ворошилова. Арештований 29 травня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 червня 1942
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1942 роцi.
ЧЕРНОВ Трохим Єгорович, 1894 р. народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Тимоновому, слюсар
Тимонівської МТС. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ЧЕРНОВ Федiр Микитович, 1883 р. народження, м. Попасна, українець, освiта н/середня.
Проживав у Попасній, iнспектор вагонної служби
Пiвнiчно-Донецької залiзницi. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року засудже-

ний до розстрiлу. Вирок виконано 2 грудня 1937
року. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ЧЕРНОВА Варвара Денисiвна, 1907 р. народження, с. Титово Щигровського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, домогосподарка.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької
обл. 15 липня 1941 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ЧЕРНОЖУКОВ Василь Олександрович
(Никандрович), 1895 р. народження, смт Борiвське
Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова.
Проживав у с-щi Синецькому Сєверодонецької
мiськради, колгоспник к-пу iм. Сталiна. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЧЕРНОЖУКОВ Iван Павлович, 1898 р. народження, смт Борiвське Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Синецькому Сєверодонецької мiськради, сторож райкомунгоспу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 16
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ЧЕРНОIВАНОВ Микита Кузьмич, 1882 р.
народження, с. Зайцевка Кантемировського р-ну
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у смт Ганнiвка Брянкiвської мiськради, возiй артiлi транспортникiв. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 липня 1940
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРНОКНИЖНИЙ Якiв Васильович, 1904
р. народження, с. Григорівка, Днiпропетровська
обл., українець, освiта середня. Проживав у смт Лозно-Олександрiвка Бiлокуракинського р-ну, директор школи. Старобiльським окружним судом 12 січня 1935 року засуджений до 7 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧЕРНОМАЗ Iван Дмитрович, 1925 р. народження, м. Сватове, українець, освiта н/середня.
Проживав у Сватовому, тракторист к-пу "Хвиля революцiї". Вiйськовим трибуналом Саратовського
гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 28 серпня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЧЕРНОМЗАВ Наум Аронович, 1900 р. народження, м. Умань Черкаської обл., єврей, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, майстер-годинникар. Донецьким обласним судом 21 березня
1938 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧЕРНОМОРЕЦЬ Антон Євдокимович,
1900 р. народження, с. Хомутець Миргородського
р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова.
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Старобiльську, начальник управлiння тваринництва окрвиконкому. Арештований 30 квiтня 1938 року за
звинуваченням у шкiдництвi. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧЕРНОМОРОВ Влас Юхимович, 1902 р.
народження, с. Верхня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, столяр мiськжилуправлiння. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 липня 1943 року
мiрою покарання визначено строк попереднього
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ув'язнення – з 10 травня 1942 року, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕРНОМОРОВ Вонiфатiй Михайлович,
1893 р. народження, с. Комишне Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав
у с-щi Вiльхове Станично-Луганського р-ну, рахiвник промартiлi "Батрак-пiщаник". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ЧЕРНОМОРОВ Григорiй Терентiйович,
1896 р. народження, с. Благовiщенка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Благовiщенцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 25 травня 1930 року висланий
на 3 р. за межi України. 14 жовтня 1937 року
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1997 i
1989 роках.
ЧЕРНОМОРОВ Iван Васильович, 1888 р.
народження, с. Благовiщенка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
Благовiщенцi, селянин-одноосiбник. Арештований
27 сiчня 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 березня 1930 року звільнений
під підписку про невиїзд. 22 травня 1930 року справу припинено, підписку анульовано. Реабiлiтований
у 1930 роцi.
ЧЕРНОМОРОВ Iван Iванович, 1901 р. народження, кол.с. Петрівське 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 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЧЕРНОМОРОВ Йосип Арефiйович, 1892 р.
народження, с. Комишне Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Комишному, селянин-одноосiбник. Репресований двічі.
Арештований 18 квiтня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 червня 1932 року
справу припинено за недостатнiстю даних для притягнення до суду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 23 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабiлiтований відповідно у 1994 і
1989 роках.
ЧЕРНОМОРОВ Михайло Герасимович,
1891 р. народження, с-ще Хрящiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Краснодонi, помiчник начальника дiльницi шахти № 5. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1960 роцi.
ЧЕРНОМОРОВ Олександр Григорович,
1887 р. народження, кол.с. Гуркине Комишненської
сільради Станично-Луганського р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав за місцем народження,
колгоспник к-пу iм. Куйбишева. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ЧЕРНОМОРОВ Олексiй Iванович, 1895 р.
народження, с. Комишне Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Комишному, колгоспник к-пу "Червона Луганщина".

Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 26 червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧЕРНОМОРОВ Пилип Iванович, 1897 р.
народження, с. Благовiщенка Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Благовiщенцi,
селянин-одноосiбник.
Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28 лютого 1931
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧЕРНОМОРОВ Савелiй Iванович, 1892 р.
народження, с. Комишне Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Комишному, голова Комишненського сiльпо. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ЧЕРНОМОРОВ Тихон Артемович, 1898 р.
народження, с. Комишне Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, сторож облмiсцевпрому. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 13
грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧЕРНОП'ЯТКО Микола Олексiйович, 1918
р. народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, командир вiддiлення 116 вiдбудовного залiзничного батальйону. Вiйськовим трибуналом залiзничних вiйськ 19 сiчня 1946 року засуджений до 8
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЧЕРНОУСОВ Iван Васильович, 1903 р. народження, с. Уразово Уразовського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня.
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Рубiжне, електрозварник "Пiвнiчдондресу". Донецьким
обласним судом 22 вересня 1937 року засуджений
до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ЧЕРНОУСОВ Iван Євдокимович, 1880 р.
народження, Каменський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. Проживав у смт Урало-Кавказ Краснодонської мiськради,
колгоспник к-пу "10 рокiв Жовтня". Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 7 лютого
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЧЕРНОЦЬКИЙ Едуард Рохович, 1873 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, садiвник Родаківської дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Арештований 10 сiчня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 7 жовтня 1938 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЧЕРНУЛИЧ-МИКУЛЬСЬКА Олена Феофiлiвна, 1900 р. народження, с. Блудiв Луцького р-ну
Волинської обл., українка, освiта середня. Проживала в м. Красний Луч, бухгалтер з-ду № 59 iм. Петровського. Особливою нарадою при НКВС СРСР
29 грудня 1937 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ЧЕРНЯВСЬКА Марiя Петрiвна, 1909 р. народження, м. Орджонiкiдзе Донецької обл., росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 27 грудня 1943 року засу-
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джена до 6 р. позбавлення волi. 9 липня 1946 року
мiру покарання знижено до 3 р. Реабiлiтована у
1995 роцi.
ЧЕРНЯВСЬКА Раїса Гнатiвна, 1912 р. народження, м. Ростов-на-Дону, Росiйська Федерацiя,
полька, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, без певних занять. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 1 лютого 1930 року визнана контрреволюцiйним елементом і засуджена до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ЧЕРНЯВСЬКИЙ Анатолiй Олександрович,
1879 р. народження, м. Вовчанськ Харкiвської обл.,
українець, освiта середня. Проживав у м. Луганську, служитель релiгiйного культу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 13 липня
1941 року засуджений до розстрiлу. 11 серпня 1941
року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧЕРНЯВСЬКИЙ Андрiй Федорович, 1893
р. народження, с. Воєводiвка Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Воєводiвцi, голова правлiння сiльпо. Репресований
двiчi. Арештований 9 вересня 1935 року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй дiяльностi. 27 квiтня
1936 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 1 квiтня 1943 року арештований за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. 26 квiтня 1944 року справу припинено, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у
1936 i 1944 роках.
ЧЕРНЯВСЬКИЙ Василь Єгорович, 1904 р.
народження, с. Красне Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi,
монтер зв'язку шахти № 18. Луганським обласним
судом 27 лютого 1948 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 26 лютого 1955 року Верховним судом СРСР мiру покарання знижено до 7 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧЕРНЯВСЬКИЙ Володимир Андрiйович,
1913 р. народження, м. Ровеньки, українець, освiта
початкова. Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, слюсар шахти № 16. Арештований
8 жовтня 1933 року за звинуваченням у шкiдництвi.
5 листопада 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ЧЕРНЯВСЬКИЙ Григорiй Васильович,
1917 р. народження, смт Успенка Лутугинського рну, українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi, iнспектор кам'яного кар'єру. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 19 грудня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЧЕРНЯВСЬКИЙ Григорiй Францович,
1911 р. народження, смт Сатанiв Сатанівського рну Вiнницької обл., поляк.Проживав у м. Краснодонi, десятник шахти № 12. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРНЯВСЬКИЙ Данило Семенович, 1867
р. народження, с. Картушине Антрацитiвського рну, росіянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, машинiст з-ду iм. Жовтневої революцiї.
Постановою Особливої наради при Колегії ОДПУ
від 16 серпня 1929 року висланий за межі України.
Реабiлiтований у 1992 роцi.

ЧЕРНЯВСЬКИЙ Єрофiй Маркович, 1889 р.
народження, с. Куцiвка Черкаського р-ну Київської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
Родакове Слов'яносербського р-ну, начальник дистанцiї колiї зал.ст. Родакове. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЧЕРНЯВСЬКИЙ Iван Савелiйович, 1892 р.
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi,
агент з постачання шахти № 1. Луганським обласним судом 4 квiтня 1941 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ЧЕРНЯВСЬКИЙ Iван Степанович, 1902 р.
народження, м. Олександрiвськ Артемівської райради м. Луганська, українець, освiта початкова.
Проживав в Олександрiвську, сторож райкому
КП(б)У. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 18 вересня 1941 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧЕРНЯВСЬКИЙ Костянтин Лук'янович,
1909 р. народження, м. Вознесенськ Одеської обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, завiдуючий виробництвом їдальнi № 24 ремiсничого училища № 6. Арештований 19 листопада
1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 21 грудня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.
ЧЕРНЯВСЬКИЙ Микола Iванович, 1892 р.
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi,
майстер вичинки шкiр райпромкомбiнату. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 21
травня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.
ЧЕРНЯВСЬКИЙ Микола Михайлович,
1879 р. народження, м. Сватове, українець, освiта
середня. Проживав у Сватовому, служитель релiгiйного культу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРНЯВСЬКИЙ Микола Петрович, 1890 р.
народження, м. Бобринець Кiровоградської обл.,
українець, освiта середня. Проживав у м. Луганську, механiк облепiдстанцiї. Луганським обласним
судом 2 серпня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧЕРНЯВСЬКИЙ Якiв Владиславович, 1890
р. народження, м. Варшава, Польща, єврей, освiта
початкова. Проживав у м. Алчевську, голова
мiської колегiї адвокатiв. Вiйськовим трибуналом
Харкiвського вiйськового округу 15 червня 1939
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1958 роцi.
ЧЕРНЯВСЬКИЙ Якiв Олексiйович, 1882 р.
народження, с. Гусарiвка Iзюмського повiту Харкiвської губернiї, українець, освiта середня. Проживав у м. Сватове, бухгалтер з-ду № 6 "Союзборошно". 13 листопада 1937 року "трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ЧЕРНЯЄВ Володимир Купрiянович, 1910 р.
народження, Донецька обл., росiянин, освiта середня. Проживав у м. Брянка, викладач ремiсничого
училища № 3. Вiйськовим трибуналом вiйськ
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НКВС Луганської обл. 15-16 липня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ЧЕРНЯЄВ Iларiон Михайлович, 1889 р. народження, Волгоградська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, робiтник шахти "Сталiнський вибiй".
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЧЕРНЯЄВ Олексiй Васильович, 1887 (1889)
р. народження, с. Туровка Мiчурiнського р-ну Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник металургiйного з-ду. Репресований тричi. Постановою
Президiї ВЧК від 3 жовтня 1921 року висланий на 3
р. до Архангельської губернiї. 7 вересня 1937 року
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений
до 10 р. позбавлення волi. 26 жовтня 1949 року Постановою Особливої наради при МДБ СРСР висланий за межi України. Реабiлiтований вiдповiдно у
1992, 1992 i 1960 роках.
ЧЕРНЯК Кiндрат Григорович, 1882 р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Бiлолуцьку, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 серпня 1929 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1995
роцi.
ЧЕРНЯКОВ Кузьма Тимофiйович, 1908 р.
народження, кол. Бiлолуцький р-н, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 514
стрiлецького полку 2 стрiлецької дивiзiї. 8 серпня
1943 року Вiйськовим трибуналом Пiвденно-Захiдного фронту засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЧЕРНЯКОВА Антонiна Якiвна, 1902 р. народження, кол.с. Калаїнове Олександропiльської
сiльради Бiлокуракинського р-ну, українка, неписьменна. Проживала в смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, колгоспниця к-пу iм. Шевченка. 15 травня
1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по
охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджена до
10 р. позбавлення волi. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 7 вересня 1945 року строк покарання скорочено до 3 р. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ЧЕРНЯКОВСЬКИЙ Микола Володимирович, 1893 р. народження, с. Якшицi Якшицького рну, Бiлорусь, українець, освiта вища. Проживав у м.
Лисичанську, шкiльний учитель. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ЧЕРНЯНIН Вiкентiй Андрiйович, 1884 р.
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова.
Проживав у м. Стахановi, машинiст коксових печей
коксохiмзаводу. Постановою Особливої наради при
Колегiї ДПУ УРСР від 20 травня 1930 року заборонено проживання протягом 3 р. в мiстах України, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЧЕРНЯТIН Пилип Степанович, 1896 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Проживав у Сватовому, майстер вiдновлювального
поїзду зал.ст. Сватове. Арештований 30 квiтня 1938
року за звинуваченням у приналежностi до антирадянської органiзацiї. 11 березня 1939 року виправ-

даний Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Реабiлiтований у 1939 роцi.
ЧЕРОВІНА Тетяна Сидорiвна, 1922 р. народження, с. Романiвка Бiлокуракинського р-ну, росiянка, освiта н/середня. Проживала в Романiвцi, рахiвник к-пу iм. Чапаєва. 27 лютого 1945 року
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1965 роцi.
ЧЕРПЕТЮК (ЧЕРПАТЮК) Iларiон Павлович, 1902 р. народження, с. Глодоси Новоукраїнського р-ну Одеської обл., росiянин, освiта середня.
Проживав у м. Алчевську, токар мехцеху з-ду iм.
Ворошилова. Репресований двічі. Арештований 4
серпня 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 квiтня 1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Особливою нарадою при НКВС СРСР
15 серпня 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1989 роках.
ЧЕРСТВИЙ Карпо Iванович, 1880 р. народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, українець, 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.
ЧЕРСЬКИЙ Григорiй Миронович, 1915 р.
народження, с. Карпове-Крiпенське Свердловської
мiськради, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 337 полку. 5 серпня 1943 року
Вiйськовим трибуналом 203 стрiлецької дивiзiї засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
ЧЕРСЬКИЙ Петро Григорович, 1897 р. народження, с. Карпове-Крiпенське Свердловської
мiськради, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий саперного взводу 239 окремого
армiйського запасного стрiлецького полку. 11 серпня 1943 року Вiйськовим трибуналом 12 армiї засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1997 роцi.
ЧЕРСЬКИЙ Степан Макарович, 1908 р. народження, с. Карпове-Крiпенське Свердловської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Карпове-Крiпенському, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР
вiд 3 травня 1932 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРТКОВ Василь Михайлович, 1892 р. народження, Донецька обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Луганську, помiчник бухгалтера
педагогiчного iнституту. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРТКОВА Антонiна Iванiвна, 1923 р. народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в Райгородцi, не працювала. Вiйськовим трибуналом 57 армiї 28 квiтня 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ЧЕРТОВ Iван Пахомович, 1894 р. народження, с. Лопаскине Слов'яносербського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Лопаскиному,
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по До-
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нецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕРТОВСЬКИЙ Марко Стефанович, 1898
р. народження, с. Коноплянiвка Бiлокуракинського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Коноплянiвцi, не працював. 3 травня 1942 року
Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1080
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧЕРТОК Гнат Iванович, 1885 р. народження, с. Митченки Бахмацького р-ну Чернiгiвської
обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Старобiльську, рецептар аптеки. 20 березня 1943 року
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Харкiвської
обл. засуджений до 10 р. позбавлення волi. 4 серпня
1943 року Вiйськовим трибуналом Пiвденно-Захiдного фронту вирок скасовано, справу припинено, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.
ЧЕРЧЕНКО Олександр Панасович, 1911 р.
народження, м. Київ, українець, освiта вища. Проживав у м. Свердловську, директор середньої школи. Арештований 24 квітня 1938 року за звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації. 3 серпня 1939 року виправданий Луганським обласним судом. Реабiлiтований у 1939 роцi.
ЧЕСАЛIН Михайло Сергiйович, 1901 р. народження, Верхньодонськой р-н Ростовської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у с. Бутове Старобiльського р-ну, облiковець худоби 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.
ЧЕСНЕВСЬКИЙ Рафаїл Юлькович, 1891
р. народження, с. Бiлотин Плужнянського р-ну Волинської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
с. Березiвка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу
"2-а п'ятирiчка". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 16 листопада 1937 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕСНОВ Єпiфан Семенович, 1882 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Фащiвка Перевальського р-ну, каменяр радгоспу iм. Демченка.
Вiйськовим трибуналом 353 стрiлецької дивiзiї 2
червня 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЧЕСНОВ Панкрат Гаврилович, 1894 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав за місцем народження, бригадир к-пу iм. Калiнiна. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ЧЕСНОВСЬКИЙ Василь Павлович, 1904 р.
народження, с. Шалiвка Кам'янець-Подiльського рну Вiнницької обл., українець, освiта н/середня.
Проживав у м. Стахановi, не працював. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 22 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЧЕСТНИХ Михайло Васильович, 1924 р.
народження, с. Новострiльцiвка Мiловського р-ну,
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець,
рядовий 421 полку 119 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 3 резервної армiї 6 липня 1943 ро-

ку засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЧЕСТНОЙ Леонтiй Тимофiйович, 1894 р.
народження, м. Донецьк, українець, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, заступник начальника депо Луганськ.
Лiнiйним судом Північно-Донецької залiзницi 12
жовтня 1937 року засуджений до 12 р. позбавлення
волi. 11 квiтня 1939 року Залізничною колегією
Верховного суду СРСР строк покарання знижено
до 3 р. Реабiлiтований у 1939 роцi.
ЧЕСТОВ Iлля Петрович, 1907 р. народження, Таганрозький р-н Ростовської обл., Росiйська
Федерацiя, українець, освiта середня. Проживав у
м. Лисичанську, робiтник шахти № 12-13. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 12
листопада 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЧЕСТОВ Петро Григорович, 1888 р. народження, с. Покровське Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, без певного мiсця роботи. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 19 сiчня 1944 року засуджений до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЧЕТВЕРИК Григорiй Якович, 1900 р. народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Калмикiвцi, швець кпу "Червона Україна". 19 сiчня 1944 року Особливою нарадою при НКВС СРСР засуджений до 7 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧЕТВЕРИКОВ Конон Никонович, 1903 р.
народження, Великолепетицький р-н Полтавської
обл., українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 3 кавалерiйського взводу Старобiльської окружної мiлiцiї. Донецьким вiддiлом
Вiйськового трибуналу прикордонної i внутрiшньої
охорони УРСР 26 лютого 1935 року засуджений до
4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧЕУС Iван Микитович, 1896 р. народження,
Курська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у с. Красний Яр Краснодонського р-ну, вибiйник шахти № 6. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 11 липня 1942
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧЕХОВ Василь Григорович, 1896 р. народження, м. Алчевськ, українець, освiта початкова.
Проживав в Алчевську, слюсар електроцеху з-ду
iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 14 листопада 1937 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. У 1939 роцi постановою УНКВС
по Луганськiй обл. вирок скасовано, справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЧЕХОВ Василь Матвiйович, 1888 р. народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Зимогiр'ї,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 29 квiтня 1931 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЧЕХОВ Григорiй Захарович, 1899 (1900)р.
народження, Перевальський р-н, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Антрацитi, електрослюсар шахти № 8-9. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
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Вирок виконано 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ЧЕХОВ Григорiй Iванович, 1907 р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 507 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 148 стрiлецької дивiзiї 31 грудня 1941 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1968
роцi.
ЧЕХОВ Максим Васильович, 1909 р. народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник зал.ст. Алчевськ. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 29 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЧЕХОВ Микола Георгiйович, 1903 р. народження, м. Марiуполь Донецької обл., українець,
освiта середня. Проживав у м. Алчевську, робiтник
з-ду iм. Ворошилова. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 16 сiчня 1938 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЧЕХОВА Марiя Дмитрiвна, 1922 р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну,
українка, освiта н/середня. Проживала в Красному
Кутi, рахiвник селищної Ради. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 26 вересня 1944
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1954 роцi.
ЧЕХОВИЧ Гнат Михайлович, 1879 р. народження, Польща, бiлорус, освiта середня. Проживав
у м. Красний Луч, бухгалтер банно-прального комбiнату. Особливою нарадою при НКВС СРСР 25
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ЧЕХОВСЬКИЙ Казимир Казимирович,
1908 р. народження, Бiлорусь, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, робiтник шахти №
3-3-бiс. Особливою нарадою при НКВС СРСР 25
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕХОНIН Iван Павлович, 1879 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
Проживав у Луганську, продавець ларка м'ясокомбiнату. Арештований 4 жовтня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 сiчня 1939 року справу припинено за недостатністю матеріалів
для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ЧЕХОНIН Огiй Павлович, 1876 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
Проживав у Луганську, реєстратор полiклiнiки № 3.
Арештований 4 жовтня 1937 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 8 березня 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧЕХУТА Мусiй Iванович, 1897 р. народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне,
слюсар хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЧЕХУТА Петро Матвiйович, 1885 р. народження, с. Бараникiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Бараникiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради

при Колегiї ДПУ УРСР вiд 11 лютого 1932 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЧЕХУТА Платон Григорович, 1903 р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, робітник
радгоспу "20 років Жовтня". Луганським обласним
судом 24 липня 1951 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 4 травня 1955 року Верховним судом УРСР міру покарання знижено до 6 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧЕХУТА Сергiй Григорович, 1877 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 1989 роцi.
ЧЕЧА Iван Степанович, 1915 р. народження,
с. Стрiльцiвка Мiловського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник
хiмзаводу № 10. Арештований 8 серпня 1938 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 грудня 1939 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення. Реабiлiтований у 1939 роцi.
ЧЕЧА Феодосiй Гаврилович, 1875 р. народження, с. Стрiльцiвка Мiловського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Стрiльцiвцi, селянин-одноосiбник. Донецьким обласним судом 27
вересня 1935 року засуджений до 4 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ Давид Карпович, 1901
р. народження, с. Перельоти Балтського р-ну, Молдова, українець, освiта початкова. Проживав за
мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд
30 листопада 1931 року заборонено проживання в
Українi, Пiвнiчному Кавказi, Московськiй i Ленiнградськiй обл. Російської Федерації. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЧЕЧЕЛЬОВА Уляна Павлiвна, 1914 р. народження, с. Свистовка Євдаковського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка. Проживала в смт Пролетарський Ровеньківської міськради, робiтниця зал.ст. Картушине. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 1 квiтня 1944
року вислана за межi України. Реабiлiтована у 1988
роцi.
ЧЕЧИН Степан Олександрович, 1899 р. народження, с. Соколово Кирсановського р-ну Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, завiдуючий
розрахунковою частиною шахти № 4-бiс. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 7-8 березня 1933
року засуджений до розстрiлу. Страчений 24 березня 1933 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧЕЧИН Стефан Васильович, 1883 р. народження, с. Крутий Лог Шебекінського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник радгоспу "Лиман" № 1. Вiйськовим трибуналом Алчевського гарнiзону 2 травня 1942 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧЕЧОТКIН Василь Iванович, 1918 р. народження, м. Алчевськ, росiянин, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, сержант 40 артилерiйського
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полку. Вiйськовим трибуналом 4 стрiлецької дивiзiї
23 червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЧЕШЕНКО Прохор Лаврентiйович, 1908 р.
народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 482 стрiлецького полку 131 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом гарнiзону м. Вологда Архангельського
вiйськового округу, Росiйська Федерацiя, 24 червня
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЧЖАО Хунцай, 1905 р. народження, Китай,
китаєць, неписьменний. Проживав у м. Луганську,
не працював. Арештований 4 грудня 1935 року за
звинуваченням в антирадянській діяльності. 25 лютого 1936 року справу припинено за недостатністю
матеріалів для притягнення до суду, з-під варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ЧИБІНСЬКИЙ Володимир Андрiйович,
1899 р. народження, Польща, поляк.Проживав у м.
Краснодонi, прибиральник породи шахти № 1-бiс.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1988 роцi.
ЧИБIСОВА Тамара Олександрiвна, 1912 р.
народження, с. Бобринка Витязiвського р-ну Кiровоградської обл., українка, освiта початкова. Проживала в м. Антрацитi, не працювала. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 8 травня
1945 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1955 роцi.
ЧИБРІСОВ Олександр Михайлович, 1895
р. народження, смт Станично-Луганське, росiянин,
освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у Станично-Луганському, фельдшер полiклiнiки зал.ст. Кiндрашiвська. Вiйськовим трибуналом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 4 липня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1991 роцi.
ЧИБУРКА Антон Олексiйович, 1878 р. народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. Колiйний обхiдник 10-го околодку 11-ї дистанцiї колiї
Пiвнiчно-Донецької залiзницi. 26 вересня 1937 року
лінійним судом залізниці засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧИГРИНОВА-КЛЯТ Вiра Петрiвна, 1917 р.
народження, с. Довжик Золочiвського р-ну Харкiвської обл., українка, освіта початкова. Проживала в
м. Стахановi, свердлувальниця Центральних електромеханiчних майстерень тресту "Кадiїввугiлля".
Особливою нарадою при НКВС СРСР 7 жовтня
1944 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ЧИЖАКОВСЬКИЙ Роман Людвiгович,
1899 р. народження, с. Хутiр Славутського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Чугинка Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу iм. 1-го Травня. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧИЖАКОВСЬКИЙ Франц Фабiанович,
1895 р. народження, с. Хутiр Славутського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Чугинка Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу ім. 1 Травня. Особливою нарадою при

НКВС СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧИЖЕВИЧ Андрiй Лук'янович, 1890 р. народження, с. Крушинець Головнянського р-ну Волинської обл., українець. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Рубiжне, слюсар-iнструментальник "Хiмсанмонтажу". Особливою нарадою
при НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧИЖЕВСЬКИЙ Iлля Григорович, 1904 р.
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, начальник дiльницi шахти "Альберт".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 21 жовтня 1941 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧИЖЕВСЬКИЙ Пилип Васильович, 1887
р. народження, с. Липова Долина, Полтавська обл.,
українець, освiта середня. Проживав у м. Кiровську, фельдшер мiської лiкарнi. Арештований 12 серпня 1944 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини i пособництвi нiмецьким окупантам. 16 листопада 1944 року виправданий Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлiтований у
1944 роцi.
ЧИЖЕНКОВ (ЧИЖЕНКО) Iван Харитонович, 1893 р. народження, х. Стариков, Нижньочирський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, бухгалтер шахти № 12. Репресований тричi.
Арештований 2 грудня 1932 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 26 квiтня 1933 року
звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. Арештований
28 жовтня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 31 травня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 12 квiтня 1945 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у
1994, 1942 i 1992 роках.
ЧИЖИК Анатолiй Мойсейович, 1910 р. народження, с. Дзюнькiв Плискiвського р-ну Київської обл., єврей, освiта середня. Проживав у с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, старший механiк МТС.
Арештований 24 серпня 1936 року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 28 березня 1937
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1937 роцi.
ЧИЖИК Григорiй Iванович, 1901 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Боровеньках,
колгоспник к-пу "Червона нива". Арештований 14
серпня 1931 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 9 листопада 1931 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення. Реабiлiтований у 1931 роцi.
ЧИЖИК Марко Васильович, 1866 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, садiвник пiдсобного господарства кол. Пролетарської
селищної Ради. Арештований 14 жовтня 1932 року
за звинуваченням у приналежності до контрреволюцiйної органiзацiї. 28 грудня 1932 року справу
припинено за недоведенiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1932 роцi.
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ЧИЖИК Микола Семенович, 1925 р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, сержант 7-ї окружної школи снайперiв. Вiйськовим
трибуналом 7 запасної стрiлецької бригади Уральського вiйськового округу, Росiйська Федерацiя, 22
лютого 1944 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧИЖИК Петро Тимофiйович, 1893 р. народження, с. Пантюхине Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Пантюхиному,
колгоспник к-пу iм. Сталiна. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 14 травня 1943
року засуджений до розстрiлу. 19 червня 1943 року
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.
ЧИЖИК Хома Iванович, 1890 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Боровеньках, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Арештований 7 серпня 1931 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 29
сiчня 1932 року справу припинено за недоведеністю звинувачення. Донецьким обласним судом 26
листопада 1936 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1932 i 1990 роках.
ЧИЖИШИН Андрiй Дмитрович, 1904 р. народження, Польща, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Алчевську, комiрник нафтоскладу зду iм. Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧИЖОВ Володимир Миколайович, 1910 р.
народження, с. Єлiне Щорського р-ну Чернiгiвської
обл., росiянин, освiта вища. Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, шкiльний учитель. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 15 вересня 1930
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 31 березня 1933 року Особливою нарадою при Колегії ДПУ
УРСР після відбуття покарання висланий на 3 р. у
Північний край. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧИЖОВ Єгор Амвросiйович, 1920 р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, радист 1 батареї артдивiзiону. Вiйськовим трибуналом 30 окремої стрiлецької бригади 15 грудня 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЧИКАЛОВ Йосип Максимович, 1904 р. народження, с. Лозове Куп'янського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Лисичанську, вибiйник шахти iм. ОДПУ.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ЧИКАЛОВ Максим Якович, 1881 р. народження, с. Стельмахiвка Куп'янського р-ну Харкiвської обл., 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 1960 роцi.
ЧИКАНОВА Лiдiя Микитiвна, 1908 р. народження, с. Серебрянка Попаснянського р-ну (зго-

дом Артемiвського р-ну Донецької обл.), українка,
неписьменна. Проживала в Серебрянцi, колгоспниця к-пу iм. Петровського. Арештована 6 липня 1942
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У
зв'язку з воєнним станом етапована углиб країни.
20 вересня 1950 року справу припинено за малозначнiстю. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ЧИМБУР Олександр Тихонович, 1911 р. народження, с. Євличi Слуцького р-ну Мінської обл.,
Бiлорусь, бiлорус, освiта середня. Проживав у м.
Луганську, керiвник групи вiддiлу постачання з-ду
iм. Артема. Особливою нарадою при НКВС СРСР
10 липня 1938 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ЧИМЕНЄВ Олексiй Федорович, 1879 р. народження, с. Iльїнське, Московська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
смт Станично-Луганське, токар депо Кiндрашiвське. Лiнiйним судом Московсько-Донецької залiзницi 17 квiтня 1937 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧИМИРЕВ Микита Петрович, 1901 р. народження, с. Мiллерово Матвєєво-Курганського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч,
вiдповiдальний виконавець з вербовки робочої сили
тресту "Донбасантрацит". Судовою "трiйкою" при
Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений
до розстрiлу. Страчений 11 лютого 1933 року. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ЧИМИРЧЕНКО Максим Григорович, 1874
р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi,
робітник шахти №21. Арештований 27 грудня 1932
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19
лютого 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧИНГІН Олександр Абрамович, 1894 р. народження, м. Таганрог Ростовської обл., Росiйська
Федерацiя, єврей, освiта середня. Проживав у м.
Свердловську, завiдуючий магазином. 28 лютого
1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1125 засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
ЧИНКОВ Федiр Васильович, 1905 р. народження, с. Бударка Вiльховатського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.
Переможне Лутугинського р-ну, робiтник пiдсобного господарства Луганського аварійно-відбудовного батальйону. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 10 липня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ЧИНЧЕВИЧ Георгiй Овсiйович, 1881 р. народження, м. Полтава, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, пенсiонер. Арештований
17 листопада 1941 року за звинуваченням в антирадянських дiях. 5 лютого 1942 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ЧИПИЛIН Тимофiй Єгорович, 1886 р. народження, с. Ольшанець Єлецького р-ну Орловської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
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обл. 23 грудня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧИПЛИКОВ Григорiй Iванович, 1900 р. народження, х. Ульмень, Нижньочирський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, кучер кінного двору тресту "Боковоантрацит". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧИП'ЯК (ЧУП’ЯК) Порфирiй Iванович,
1907 р. народження, с. Красноставцi Орининського
р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Лисичанську, помiчник врубмашинiста шахти iм. Крупської. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЧИРКА Михайло Тимофiйович, 1865 р. народження, с. Рудiвка Сватiвського р-ну, українець,
неписьменний. Проживав у Рудiвцi, 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.
ЧИРКIН Василь Якимович, 1894 р. народження, с. Архангельське Урицького р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, коваль "Шахтобуду". Арештований 19 квiтня 1945 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 листопада
1945 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ЧИРКIНА Агрипина Сергiївна, 1892 р. народження, м. Богодухів Харкiвської обл., росiянка,
освiта н/середня. Проживала в м. Сватове, кухар
Сватiвського сiльпо. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 7 жовтня 1944 року засуджена до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ЧИРКОВ Петро Микитович, 1911 р. народження, с. Пустинь Пачелмського р-ну Пензенської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, швець-кустар.
Вiйськовим трибуналом Алчевського гарнiзону 3
березня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧИРКОВ Семен Максимович, 1888 р. народження, с. Піски Куп’янського р-на Харківської
обл., українець, освіта початкова. Проживав на х.
Ковальов, Новопсковський р-н, не працював. Військовим трибуналом військ НКВС Башкірської АРСР
21 травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1995 році.
ЧИСЛЕНОК Iван Iллiч, 1906 р. народження,
с. Рахманiвка Криворiзького р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.
Адрiанопiль Перевальського р-ну, тракторист к-пу
"Бiльшовицький шлях". Арештований 7 березня
1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 грудня 1939 року справу припинено за недостатністю матеріалів для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧИСТЕНКО Марiя Варфоломiївна, 1923 р.
народження, м. Лисичанськ, українка, освiта початкова. Проживала в Лисичанську, слюсар склозаводу
"Пролетар". 3 сiчня 1945 року Вiйськовим трибуна-

лом вiйськ НКВС Луганської обл. засуджена до 15
р. позбавлення волi. 21 березня 1955 року УКДБ
Донецької залiзницi вирок скасовано, справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ЧИСТЕНКО Яким Дмитрович, 1888 р. народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну,
українець. Проживав у смт Нижня Дуванка Сватівського р-ну, рахiвник райшляхвiддiлу. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧИСТОВ Iсай Матвiйович, 1872 (1887) р.
народження, смт Новоолександрiвка Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Новоолександрiвці, селянин-одноосiбник. Арештований 5 листопада 1930 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 19 квiтня 1931 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.
ЧИСТОВ Пилип Iванович, 1888 р. народження, смт Новоолександрiвка Краснодонського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Новоолександрiвці, селянин-одноосiбник. Арештований 5 листопада 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 квiтня 1931 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.
ЧИСТЯКОВ Вiталiй Якович, 1910 р. народження, м. Попасна, українець, освiта початкова.
Проживав у Попаснiй, слюсар депо Попасна.
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 2 жовтня 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧИТАЄВ Iван Прокопович, 1908 р. народження, смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Бiлогорiвцi, робiтник зал.ст. Ниркове. Арештований 18 жовтня
1930 року за звинуваченням у здiйсненнi теракту.
28 жовтня 1930 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧИТАЄВ Михайло Прокопович, 1900 р. народження, смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Бiлогорiвцi,
селянин-одноосiбник. Арештований 18 жовтня
1930 року за звинуваченням у здiйсненнi теракту.
28 жовтня 1930 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧИХАЧОВ Оврам Гарасимович, 1871 р. народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Бiле
Лутугинського р-ну, конюх к-пу "Червоний жовтень". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧИХИРIН Олександр Степанович, 1915 р.
народження, м. Луганськ, росiянин, освiта середня.
Вiйськовослужбовець, командир взводу 1125 гарматно-артилерiйського полку резерву Головного
командування. Вiйськовим трибуналом 59 стрiлецької дивiзiї 14 грудня 1942 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЧИЧВА Мефодiй Олексiйович, 1904 р. народження, с-ще Криничне Кiровської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Криничному,
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вибiйник рудника "Максимівський". Постановою
Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 25
лютого 1934 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧИЧЕРІН Борис Спиридонович, 1894 р. народження, с. Нова Залигощ Новосельського р-ну
Тульської обл., Російська Федерація, росіянин,
освіта початкова. Проживав у м. Алчевську, муляр
міськкомунгоспу. Військовим трибуналом військ
НКВС Луганської обл. 24-25 квітня 1945 року засуджений до 20 р. каторжних робіт. 7 червня 1955 року Військовим трибуналом Біломорського військового округу вирок скасовано, справу припинено за
недоведеністю. Реабілітований у 1955 році.
ЧИЧЕТКIН Iван Тимофiйович, 1887 р. народження, с. Козарик Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Козарику, тесляр кпу "Оборона країни". 29 травня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ЧИЧКАНЬ Гнат Трохимович, 1911 р. народження, с. Кравченки Великобагачанського р-ну
Полтавської обл., українець, освiта вища. Проживав
у с. Бутове Старобiльського р-ну, зоотехнiк радгоспу "Скотар". Старобiльським окружним судом 6
квiтня 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ЧИЩЕВИЙ Iван Iванович, 1891 р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Калиновому, колгоспник к-пу "Свiдомiсть". Арештований 22 лютого
1942 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 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.
ЧИЩЕВИЙ Iван Харитонович, 1892 р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, вагар зал.ст. Алмазна.
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 25
листопада 1938 року засуджений до 20 р. позбавлення волi. 5 квiтня 1940 року Залiзничною колегiєю Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-під
варти звільнений. Реабiлiтований у 1940 роцi.
ЧИЩЕВИЙ Кузьма Харитонович, 1884 р.
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, машинiст пiдйомної машини шахти iм.
Менжинського. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЧКАЛОВ Iван Якович, 1927 р. народження,
м. Свердловськ, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, учень. Вiйськовим трибуналом 15 механiзованої дивiзiї 29 жовтня 1946 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧМЕЛЬОВ (ЧМЕЛЕВ) Микола Григорович, 1909 р. народження, м. Кремiнна, українець,
освiта початкова. Проживав у Кремiннiй, прибиральник породи шахти "Кремiнна". Арештований 13
березня 1942 року за пiдозрою у саботажi. 17 квiтня

1942 року справу припинено за вiдсутнiстю складу
злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧМИЛЬОВ (ЧМИЛЕВ) Прокiп Йосипович,
1897 р. народження, с. Мишурин Рiг Михайлiвського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освіта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, статистик
райздороввiддiлу. Постановою Судової "трiйки"
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 сiчня 1934 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЧМИХАЛО Арсенiй Степанович, 1903 р.
народження, с. Царiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Царiвцi,
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧМИХАЛО Iван Семенович, 1906 р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Проживав у Бiловодську, коваль к-пу iм. Молотова. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 7 липня 1945 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧМИХАЛО Митрофан Степанович, 1905 р.
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, помiчник машинiста тресту "Лисичанськвугiлля".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької
обл. 30 червня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧМИХАЛО Семен Романович, 1885 р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Проживав у Бiловодську, селянин-одноосiбник.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧМИХАЛО Семен Хомич, 1895 р. народження, с. Царiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Царiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 25 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧМИХОВ Семен Федорович, 1871 р. народження, Новопсковський р-н, українець, освiта вища. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 16 вересня 1927 року позбавлений
права проживання протягом 3 р. у мiстах Москвi,
Ленiнградi, Києвi, Одесi, Ростовi-на-Дону та в прикордонних губернiях. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЧМIЛЬ Павло Васильович, 1907 р. народження, с. Царiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Новоспасiвка
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 1990 роцi.
ЧМIЛЬ (ЧМIЛЬОВ) Сергiй Пантелiйович,
1872 р. народження, с. Курилiвка Конотопського рну Сумської обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Новодар'ївка Ровенькiвської мiськради,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 7 березня 1930 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЧМIЛЬОВ Панас Федорович, 1893 р. народження, с. Царiвка Новоайдарського р-ну, украї-
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нець. Проживав у Царiвцi, колгоспник к-пу iм. Сазонова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧМУТ Iван Федорович, 1910 р. народження,
с. Юнакiвка Миропiльського р-ну Сумської обл.,
українець, освiта середня. Проживав у м. Первомайську, майстер вагоноремонтного з-ду. Лiнiйним
судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 1 березня 1941
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЧОБОТАР Михайло Iларiонович, 1905 р.
народження, с. Нова Одеса Новоодеського р-ну
Одеської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, вибiйник шахти iм. Менжинського. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
27 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЧОБОТАРЬОВ Василь Олексiйович, 1900
р. народження, ст-ця Скосирська Морозовського рну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у смт Станично-Луганське, слюсар зал.ст. Кіндрашівська. Репресований двiчi. Арештований 19 лютого 1933 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11 березня 1933 року справу припинено за недостатнiстю
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти
звiльнений. Вiйськовим трибуналом Харкiвського
вiйськового округу 6 червня 1941 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1933 i 1989 роках.
ЧОБОТАРЬОВ Володимир Михайлович,
1888 р. народження, м. Кишинів, Молдова, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Попасна, бухгалтер 3-ї колiйноремонтної дiльницi зал.ст. Попасна.
Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
20 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 11 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ЧОБОТАРЬОВ Григорiй Якович, 1924 р.
народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну,
українець, освiта н/середня. Проживав у Пiдгорiвцi,
не працював. Арештований 9 лютого 1943 року за
звинуваченням у тому, що пiд час окупацiї служив
у полiцiї. 20 лютого 1943 року особливим вiддiлом
1 армiї справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ЧОБОТАРЬОВ Микола Данилович, 1915 р.
народження, с. Богданiвка Слов'яносербського рну, українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, командир взводу. Вiйськовим трибуналом 43
стрiлецького корпусу 11 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 11 квітня 1938 року
постановою Військової колегії Верховного суду
СРСР міру покарання знижено до 5 р. через хворобу. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ЧОБОТАРЬОВ Панфiл Петрович, 1902 р.
народження, смт Городище Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
шофер 234 автобатальйону. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 9 грудня 1942 року засуджений до
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧОБОТАРЬОВ Степан Тимофiйович, 1889
р. народження, ст-ця Каменська Каменського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин.

Проживав у м. Красний Луч, коваль шахти № 7-8.
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧОБОТАРЬОВ Тимофiй Григорович, 1910
р. народження, м. Ровеньки, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 89 полку 23
стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 27 армiї
27 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу заочно. 31 серпня 1942 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1942 роцi.
ЧОЛАХ Iван Георгiйович, 1893 р. народження, Туреччина, грек, освіта початкова. Проживав у м. Свердловську, вибiйник шахти iм. Володарського. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15
лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧОЛОВСЬКИЙ В'ячеслав Тимофiйович,
1892 р. народження, с. Мар'янiвка Василькiвського
р-ну Київської обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Лисичанську, завiдуючий аптекою № 45.
26 березня 1942 року Вiйськовим трибуналом
вiйськової частини 1080 засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 7 квiтня 1942 року. Реабiлiтований
у 1993 роцi.
ЧОЛОМБИТЬКО Iван Семенович, 1906 р.
народження, с. Коломийчиха Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Кремiнна, вибiйник шахти "Кремiнна". Арештований 15
травня 1942 року за звинуваченням у 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.
ЧОЛОМБИТЬКО Олена Семенiвна, 1899 р.
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну,
українка, неписьменна. Проживала в смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, домогосподарка.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької
обл. 13 липня 1943 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ЧОЛОМБИТЬКО Семен Семенович, 1920
р. народження, с. Коломийчиха Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Кремiнна, завiдуючий розрахунковим вiддiлом шахти
"Кремiнна-Схiдна". Вiйськовим трибуналом вiйськ
МВС Луганської обл. 4 серпня 1947 року. засуджений до 25 р. позбавлення волi. 19 липня 1956 року
Комісією Верховної Ради СРСР мірою покарання
визначено строк попереднього ув’язнення, з-під варти звільнена. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧОП Гнат Михейович, 1879 р. народження,
смт Успенка Лутугинського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав в Успенцi, без певного мiсця
роботи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.
ЧОПЕНКО Iван Миколайович, 1899 р. народження, с. Скельове Попаснянського р-ну (згодом смт Луганське Артемiвського р-ну Донецької
обл.), українець, освiта початкова. Проживав за
мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Постановою Колегiї при ДПУ УРСР вiд 23 сiчня 1931 ро-
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ку висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЧОПЕНКО Йосип Iванович, 1902 р. народження, с. Скельове Попаснянського р-ну (згодом
смт Луганське Артемiвського р-ну Донецької обл.),
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем
народження, селянин-одноосiбник. Постановою Колегiї при ДПУ УРСР вiд 23 сiчня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧОПИК Калiст Кiндратович, 1887 р. народження, с. Стiна Томашпiльського р-ну Вiнницької
обл., українець, освiта вища. Проживав у с. Мiстки
Сватiвського р-ну, директор школи. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 14 лютого 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧОРНИЙ Дмитро Семенович, 1907 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова.
Проживав у Кремiннiй, прохiдник шахти "Кремiнна-Захiдна". Арештований 19 сiчня 1942 року за
звинуваченням у шпигунствi на користь нiмецької
розвiдки. 17 лютого 1942 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ЧОРНИЙ Олексiй Гордiйович, 1902 р. народження, с. Терни, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав на х.
Єлань, Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, вантажник кар'єру 122 кiлометра. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР
від 29 квiтня 1933 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧОРНИЙ Никифор Кiндратович, 1904 р.
народження, с. Дубовi Гряди Сахновщинського рну Харкiвської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Алчевську, завiдуючий розрахунковим вiддiлом шахти № 10 iм. Артема. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959
роцi.
ЧОРНИЙ Петро Павлович, 1901 р. народження, с. Гусинка Куп'янського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Алмазна Стахановської мiськради, вантажник з-ду
"Сталь". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧОРНИЙ Петро Якимович, 1912 р. народження, с. Ходоркiв Корнинського р-ну Київської
обл., українець, освiта вища. Проживав у смт Троїцьке, лiкар ветеринарної лiкарнi. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 31 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.
ЧОРНИЙ Семен Данилович, 1881 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова.
Проживав у Кремiннiй, табельник Рубiжанської
дiльницi "Iндустрбуду". Відібрано підписку про невиїзд 20 листопада 1931 року за звинуваченням у
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї.
23 листопада 1931 року справу припинено за недоведенiстю. Реабiлiтований у 1931 роцi.
ЧОРНИЙ Семен Iванович, 1903 р. народження, кол.с. Маночинiвка Краснорiченської селищної ради Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 6 роти
1035 стрiлецького полку. Арештований 13 серпня

1942 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини i
антирадянськiй агiтацiї. 23 серпня 1942 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.
ЧОРНИЙ Тимофiй Тихонович, 1887 р. народження, с. Кадиївцi Кам'янець-Подiльського р-ну
Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Кремiнна, лiсничий Петрiвського лiсництва. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧОРНИЛЕВСЬКИЙ (ЧЕРНИШОВ) Микола Валентинович, 1921 (1922) р. народження, м.
Одеса, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Золоте Первомайської міськради, помiчник коменданта гуртожитку. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 15 червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ЧОРНОБАЄВ Семен Стефанович, 1895 р.
народження, м. Ровеньки, українець, освiта початкова. Проживав у Ровеньках, штукатур мiжрайторгу. Луганським обласним судом 13 вересня 1939
року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧОРНОБАЄВ Федiр Павлович, 1910 р. народження, м. Ровеньки, українець, освiта середня.
Проживав у м. Свердловську, не працював. Арештований 9 березня 1943 року за звинуваченням у
пособництвi нiмецьким окупантам. 19 квiтня 1943
року справу припинено за смертю звинувачуваного,
що сталася 30 березня 1943 року. Реабiлiтований у
1995 роцi.
ЧОРНОБАЙ Василь Євстафiйович, 1907 р.
народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова. Проживав у Кремiннiй, крiпильник шахти
"Кремiнна". Арештований 10 травня 1942 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 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.
ЧОРНОБАЙ Iван Григорович, 1905 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова.
Проживав у Кремiннiй, бетонник шахти "КремiннаЗахiдна". Луганським обласним судом 23 червня
1940 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧОРНОБАЙ Костянтин Григорович, 1889
р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова. Проживав у Кремiннiй, селянин-одноосiбник. Репресований двічі. Постановою Особливої
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 сiчня 1931 року висланий за межi України. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 25 серпня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волі. Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.
ЧОРНОБАЙ Михайло Микитович, 1898 р.
народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав у Сватовому, мiдник зал.ст. Сватове.
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 8 липня 1938 року засуджений до 7 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧОРНОБАЙ Олексiй Антонович, 1912 р.
народження, с-ще Житлiвка Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Житлiвцi,
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робiтник шахти "Кремiнна". Арештований 10 травня 1942 року за звинуваченням в ухиленнi вiд призову до Радянської Армiї. 3 червня 1948 року справу припинено за смертю. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ЧОРНОБАЙ Прокiп Гаврилович, 1916 р.
народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 31 запасного
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 10 запасної стрiлецької бригади 29 вересня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1993 роцi.
ЧОРНОБАЙ Степан Карпович, 1894 р. народження, с. Манькiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за місцем народження, колгоспник к-пу "Червона площа". Арештований 7 серпня 1939 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14 червня 1940 року виправданий Луганським обласним судом, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1940 роцi.
ЧОРНОБРИВКА Андрiй Микитович, 1902
р. народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, наваловідбiйник шахти iм. Войкова.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ЧОРНОБРИВКА Олександр Iванович, 1914
р. народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, електрослюсар шахти iм. ОДПУ.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 11
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧОРНОБРИВКО Омелян Хомич, 1887 р.
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новiй Астраханi, не працював. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 12 сiчня 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ЧОРНОБРИВКО Федiр Хомич, 1891 р. народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новiй Астраханi, завiдуючий цегельним з-дом. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961
роцi.
ЧОРНОБРИВКО Якiв Антонович, 1907 р.
народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Тошкiвка Первомайської мiськради, крiпильник шахти
№ 3-13 "Тошкiвка". Арештований 8 жовтня 1941
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18
листопада 1942 року справу припинено за смертю
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1998 роцi.
ЧОРНОБРИВЦЕВ Єгор Васильович, 1867
р. народження, с. Новокраснiвка Антрацитiвського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Новокраснiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при
Колегiї ОДПУ 19 лютого 1930 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧОРНОБРИВЦЕВ Iван Олександрович,
1879 р. народження, с. Новокраснiвка Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
у Новокраснiвцi, шорник к-пу "Змичка". Арештова-

ний 23 листопада 1941 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 5 лютого 1942 року справу припинено за недоведенiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ЧОРНОВАЛОВ (ЧОРНОВОЛОВ) Олександр Васильович, 1911 р. народження, смт Тошкiвка Первомайської мiськради, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 128 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.
ЧОРНОВIЛ Никифор Євграфович, 1893 р.
народження, с. Золотарівка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Золотарiвцi, слюсар сiльської лiкарнi. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЧОРНОВIЛ Платон Євграфович, 1898 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.
ЧОРНОВIЛ Прокiп Євграфович, 1887 р. народження, с. Золотарiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Золотарiвцi, колгоспник к-пу iм. Жовтневої революцiї.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ЧОРНОГРУД Михайло Мусiйович, 1899 р.
народження, смт Комишуваха Попаснянського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, старший машинiст водокачки зал.ст. Комишуваха. Репресований двiчi. Арештований 12
квiтня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 серпня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1989 роках.
ЧОРНОГРУД Павло Мусiйович, 1897 р. народження, смт Комишуваха Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, товарний касир зал.ст. Попасна. Арештований
20 березня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 серпня 1933 року. справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧОРНОДУБОВ Павло Васильович, 1902 р.
народження, м. Острогозьк Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 55 стрiлецького
полку 95 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 4 Українського фронту 21 жовтня 1943 року засуджений до розстрiлу. 11 листопада 1943 року розстрiл замiнено 20 р. каторжних робiт. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧОРНОIВАНЕНКО Серафим Володимирович, 1910 р. народження, с. Бутурлиновка Воронезька обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта
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початкова. Проживав у м. Луганську, токар з-ду №
60. Донецьким обласним судом 10 квiтня 1937 року
засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧОРНОЛОЗ Григорiй Якович, 1893 р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна,
стругальник паровозного депо Попасна. Арештований 17 жовтня 1944 року за пiдозрою у пособництвi
нiмецьким окупантам. 9 сiчня 1945 року виправданий Вiйськовим трибуналом Пiвнічно-Донецької
залiзницi. Реабiлiтований у 1945 роцi.
ЧОРНОМАЗОВ Iван Максимович, 1913 р.
народження, смт Бiле Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, командир вiддiлення мiнометного батальйону 360
стрiлецького полку 74 стрiлецької дивiзiї. Арештований 24 червня 1942 року за пiдозрою у намiрi перейти на бiк ворога. 27 серпня 1942 року справу
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.
ЧОРНОП'ЯТКО Олександра Омелянiвна,
1921 р. народження, м. Лисичанськ, українка, освiта
початкова. Проживала в Лисичанську, не працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охороні тилу 112 армії. 28 грудня 1941 року засуджена до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ЧОРНУХА Григорiй Данилович, 1881 р. народження, с. Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у м. Первомайську, крiпильник шахти № 4-5 "Сокологорiвка".
Арештований 8 лютого 1943 року за звинуваченням
у шпигунствi. 16 серпня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧОРНУХА Дмитро Овсiйович, 1892 р. народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта початкова. Проживав у Бiлокуракиному, селянин-одноосiбник. Арештований 12 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.
ЧОРНУХА Єгор Петрович, 1877 р. народження, с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Заайдарiвцi,
колгоспник к-пу "Червоний партизан". Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу Пiвденного фронту 31 березня 1942 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЧОРНУХА Феодосiй Федотович, 1898 р. народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта початкова. Проживав у Бiлокуракиному, колгоспник
к-пу "Червона нива". Арештований 2 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.
ЧОРНУХIН Михайло Тимофiйович, 1890 р.
народження, м. Слов'янськ Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Мiстки Сватiвського р-ну, завiдуючий шляховим вiддiлом кол.
Мiсткiвського р-ну. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 31 липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 24 серпня 1946 року
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР мiру

покарання знижено до 3 р. Реабiлiтований у 1997
роцi.
ЧУБ Олександр Миколайович, 1895 р. народження, м. Одеса, українець, освiта середня. Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, виконавець робiт "Iндустрбуду". Донецьким обласним
судом 13 квiтня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1954 роцi.
ЧУБАР Дмитро Олексiйович, 1919 р. народження, с. Бугаївка Волноваського р-ну Донецької
обл., грек, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. Луганським обласним судом 7
травня 1940 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧУБАР Iван Степанович, 1898 р. народження, с. Благодатне Близнюкiвського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, асенiзатор шахти № 7-8. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 3 березня 1938 року. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ЧУБАРЕВ Петро Хомич, 1905 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. Проживав у Луганську, не працював. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЧУБАРОВ Iван Євграфович, 1909 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
Проживав у Луганську, пiдручний складальника зду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 8 липня
1932 року за звинуваченням у шпигунствi. 23 вересня 1932 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.
ЧУБАРОВ Микита Iванович, 1910 р. народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Суходiл Слов'яносербського р-ну, каменяр будцеху радгоспу
"Переможець". Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 10 березня 1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1969 роцi.
ЧУБАРОВА Раїса Iванiвна, 1922 р. народження, м. Луганськ, українка, освiта середня. Проживала в Луганську, медичний статистик 2-ї
мiської полiклiнiки. Арештована 16 квiтня 1946 року за звинуваченням у зв'язках з гестапо у 1943 роцi
в Нiмеччинi, куди була вивезена нiмцями на роботу. 24 червня 1946 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1995 роцi.
ЧУБАТОВ Йосип Iллiч, 1893 р. народження,
ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду iм. Пархоменка. Арештований 27 жовтня 1941 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку
з воєнним станом був етапований углиб країни, де
24 серпня 1942 року помер у тюрмi № 1 м. Тамбова.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧУБЕЙКО Антон Миколайович, 1884 р. народження, с. Красне Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Красному, пенсiонер. Репресований двiчi. Лiнiйним судом Північ-
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но-Донецької залiзницi 11 квiтня 1935 року засуджений до 1 р. 6 м-ців позбавлення волi. Донецьким обласним судом 3 лютого 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1992 i 1995 роках.
ЧУБЕЙКО Гарасим Васильович, 1904 р. народження, с. Давидо-Микiльське Краснодонського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Давидо-Микiльському, робiтник сiльпо. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЧУБЕЙКО Микола Iванович, 1925 р. народження, с. Красне Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець. 19
квітня 1950 року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 53783 засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЧУБЕНКО Конон Матвiйович, 1882 р. народження, сл. Большекрєпiнська Матвєєво-Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний
Луч, тесляр об’єднання "Доненерго" № 3. Репресований двiчi. Судовою „трійкою” при Колегії ДПУ
УРСР 14 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1957 роках.
ЧУБКО Василь Зiновiйович, 1904 р. народження, с. Самбек Матвєєво-Курганського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, коваль
шахти № 23. Донецьким обласним судом 23 сiчня
1935 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧУВАКОВ Степан Федотович, 1905 р. народження, с. Зеленкiвка Недригайлiвського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, молотобоєць рембази № 1 шахти № 7-8. Донецьким
обласним судом 21 березня 1938 року засуджений
до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ЧУВАТКIН Микита Олександрович, 1896
р. народження, с. Осиновка Балтайського р-ну Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, мордвин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, сторож
мiськкомунгоспу. Арештований 6 червня 1943 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї i зв'язках з нiмецькими окупантами. 22 вересня 1943 року
виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. Реабiлiтований у 1943 роцi.
ЧУВАТКIНА Євдокiя Семенiвна, 1890 р.
народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського рну, українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, не працювала. Арештована 6 червня 1943
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї i
зв'язках з нiмецькими окупантами. 22 вересня 1943
року виправдана Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. Реабiлiтована у 1943 роцi.
ЧУГАЄВ Панас Романович, 1896 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Проживав у Сватовому, електромонтер зал.ст. Сватове. Арештований 14 липня 1938 року за звинуваченням в антирадянських висловлюваннях. 27 лютого 1939 року справу припинено за недоведеністю

звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.
ЧУГАЙ Василь Тарасович, 1902 р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Мілуватцi, рахiвник
сiльської школи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 15 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУГАЙ Вiктор Олексiйович, 1926 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Проживав у Лисичанську, кiномеханiк клубу iм.
Титова. Арештований 25 лютого 1943 року за звинуваченням у службi в полiцiї пiд час окупацiї. 10
червня 1943 року виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Саратовської обл., Росiйська
Федерацiя. Реабiлiтований у 1943 роцi.
ЧУГАЙ Любов Iванiвна, 1887 р. народження, с. Новоохтирка Новоайдарського р-ну, українка,
освiта початкова. Проживала в с. Муратове Новоайдарського р-ну, не працювала. Луганським обласним судом 30 квiтня 1947 року засуджена до 7 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ЧУГАЙ Федiр Олексiйович, 1914 р. народження, м. Шахти Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
смт Ленiнське Свердловської мiськради, робiтник
шахти № 3-4. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 13 червня 1943 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧУГРЕЄВ Василь Миколайович, 1892 р. народження, с. Пустотіно Кораблінського р-ну Рязанської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Петровське Краснолуцької мiськради, бригадир теслярської бригади 14 будуправлiння тресту "Пiвденважбуд". Луганським
обласним судом 15 квiтня 1941 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1970 роцi.
ЧУГРЕЄВ Петро Васильович, 1897 р. народження, с. Нижнi Грачики Тарасовського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, токар з-ду iм.
Жовтневої революцiї. Арештований 19 листопада
1941 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 31 березня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧУГУНОВ Тихiн Полiкарпович, 1910 р. народження, м. Олександрiвськ Артемівської райради
м. Луганська, українець, освiта н/середня. Проживав в Олександрiвську, не працював. Арештований
25 лютого 1943 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 19 липня 1943 року справу припинено, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧУГУНОВ Федот Кирилович, 1883 р. народження, м. Олександрiвськ Артемівської райради м.
Луганська, українець, освiта початкова. Проживав у
Луганську, машинiст транспортного цеху з-ду iм.
Жовтневої революцiї. Судовою "трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ЧУДОВСЬКИЙ Едуард Варфоломiйович,
1912 р. народження, с. Стара Гута Базарського р-ну
Київської обл., поляк, освiта н/вища. Проживав у
смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, шкільний
учитель. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29
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вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ЧУЄВ Петро Олексiйович, 1896 р. народження, м. Воронеж, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. На час арешту член ВКП(б).
Проживав у м. Рубiжне, голова райради Тсоавiахiму. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 1
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 2 грудня 1937 року. Реабiлiтований у
1993 роцi.
ЧУЄВА Євдокiя Iларiонiвна, 1892 р. народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в Спiвакiвцi, колгоспниця к-пу "Паркомуна". Арештована 8 лютого
1943 року за звинуваченням у тому, що виказувала
окупацiйним властям радянський актив села. 22 липня 1943 року справу припинено за недостатнiстю
матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтована у
1994 роцi.
ЧУЖИКОВ Павло Якимович, 1912 р. народження, с. Макешкiно Новооскольського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Кiровську, наваловiдбiйник шахти № 22. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 25 листопада 1937 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУЖИНА Олександра Федорiвна, 1897 р.
народження, с. Маслакове Троїцького р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в смт Бiлолуцьк
Новопсковського р-ну, колгоспниця к-пу iм. Куйбишева. 4 травня 1942 року Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової частини
1080 засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ЧУЙ Якiв Васильович, 1898 р. народження,
с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, не
працював. Особливим вiддiлом при Реввiйськрадi 1
Кiнної армiї 14 грудня 1920 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧУЙКОВА Любов Андрiївна, 1919 р. народження, м. Харкiв, українка, освiта початкова. Проживала у с. Свердловка Сватiвського р-ну, трактористка МТС. Арештована 4 сiчня 1945 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї i пособництвi
нiмецьким окупантам. 7 травня 1945 року виправдана Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлiтована у 1945 роцi.
ЧУКАВОВ (ЧУКАНОВ) Василь Олександрович, 1899 р. народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської мiськради, росiянин, освiта початкова.
Проживав в Урало-Кавказi, землекоп зал.ст. Верхньодуванна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ЧУКАВОВ Iван Степанович, 1897 р. народження, с. Нижньодеревечка Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Нижньодеревечцi,
табунник
радгоспу
"Коняр".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1957 роцi.
ЧУКАВОВ Михайло Васильович, 1898 р.
народження, с. Власiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Власiвці, го-

родник к-пу "Нове село". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 14 грудня 1936 року засуджений до 5
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУКАВОВ Петро Якович, 1896 р. народження, кол.х. Єлисюткiн, Краснодонський р-н, росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу iм. Калiнiна. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ЧУКАВОВ Родiон Терентiйович, 1879 р. народження, с. Малий Суходiл Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Малому
Суходолi, не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЧУКАВОВ Семен Васильович, 1895 р. народження, с. Малий Суходiл Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, заготiвельник райзаготконтори. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЧУКАВОВ Сергiй Федорович, 1886 р. народження, кол.х. Єлисюткiн, Краснодонський р-н, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Королiвка
Краснодонського р-ну, колгоспник к-пу "Хлiбороб". Арештований 9 липня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11 липня 1942 року у зв'язку з воєнним станом етапований углиб
країни. 27 сiчня 1948 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧУКАНОВ Василь Микитович, 1879 р. народження, с. Шашкiно Мценського р-ну Орловської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, робiтник шахти iм.
Iллiча. Арештований 17 листопада 1937 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 сiчня
1939 року справу припинено за вiком підслідного.
Реабiлiтований у 1939 роцi.
ЧУКАНОВ Iлля Олександрович, 1914 р. народження, с. Коритне, Орловська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Стахановi, возiй об'єднання "Доненерго". Арештований 13 сiчня 1942 року за звинуваченням у
шпигунствi. 20 лютого 1942 року справу припинено
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧУЛАК'ЯН Адам Миронович, 1876 р. народження, Туреччина, вiрмен, освiта середня. Проживав у м. Луганську, касир-iнкасатор мiськкомунгоспу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 8 серпня
1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЧУЛАНОВ Василь Никифорович, 1902 р.
народження, с. Новоганнiвка Краснодонського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Новоганнiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 листопада 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУЛАНОВ Никифор Мойсейович, 1880 р.
народження, с. Iвановка, Ростовська обл., Росiйська
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у
с. Новоганнiвка Краснодонського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Судової "трiйки" при Коле-
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гiї ДПУ УРСР вiд 2 квiтня 1930 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧУЛАНОВ Трохим Iванович, 1898 р. народження, с. Мiллерово Матвєєво-Курганського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, вантажник шахти № 22-23. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУЛКОВ Лазар Євментiйович, 1905 р. народження, Морозовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, тiстомiс хлiбозаводу.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 грудня 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1988 роцi.
ЧУЛКОВ Микола Андрiйович, 1890 р. народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Станично-Луганське, старший вагар зал.ст. Кiндрашiвська.
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 14
серпня 1938 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЧУМАК Андрiй Григорович, 1893 р. народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, старший бухгалтер з-ду "Донсода". "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧУМАК Василь Iванович, 1903 р. народження, с. Миронiвка Золочiвського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, тимчасово не працював. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 31 серпня 1932 року
засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУМАК Василь Олексiйович, 1912 р. народження, с. Iвано-Дар'ївка кол. Лисичанського р-ну
(згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
бухгалтер-скарбник зал.ст. Луганськ. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 8 листопада 1941 року засуджений до 6 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧУМАК Гнат Павлович, 1895 р. народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав за місцем народження,
слюсар Рубіжанського хiмкомбiнату. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ЧУМАК Григорiй Михайлович, 1868 р. народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, українець. Проживав у м. Рубiжне, сторож вiддiлу робiтничого постачання. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.
ЧУМАК Григорiй Никифорович, 1903 р. народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Кудряшiвцi, тесляр Бiлявської дiльницi Кремiнського агрокомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 4 лютого 1938 року. Реабiлiтований у
1959 роцi.

ЧУМАК Давид Петрович, 1903 р. народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, штукатур
"Iндустрбуду". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 25 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ЧУМАК Iван Григорович, 1894 р. народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Кудряшiвцi, вантажник
Рубiжанського
пiщаного
кар'єру.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
ЧУМАК Iван Євграфович, 1873 р. народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Кудряшiвцi, не
працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ЧУМАК Iван Павлович, 1902 р. народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, слюсар зал.ст. Переїзна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ЧУМАК Iван Петрович, 1911 р. народження,
с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Рубiжне, електрик хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19
квітня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЧУМАК Iлля Улянович, 1896 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, вiзникприватник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
10 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 17 серпня 1937 року. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЧУМАК Йосип Андрiйович, 1907 р. народження, с. Пiски Новопсковського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Пiсках, без певних
занять. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 лютого 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУМАК Килина Михайлiвна, 1902 р. народження, с. Адрiанопiль Перевальського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в с. Малоiванiвка
Перевальського р-ну, домогосподарка. Луганським
обласним судом 25 липня 1949 року засуджена до
10 р. позбавлення волi. 3 червня 1955 року Судовою колегією Верховного суду УРСР міру покарання знижено до 6 р. Реабiлiтована у 1993 роцi.
ЧУМАК Костянтин Григорович, 1901 р. народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне,
апаратник хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ЧУМАК Костянтин Наумович, 1903 р. народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Зоринську
Перевальського р-ну, електрозварник вiддiлу капiтальних робiт шахти "Никанор". Арештований 16
липня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 17 листопада 1938 року справу

577

Назвемо всіх поіменно
припинено за недостатністю матеріалів для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1938 роцi.
ЧУМАК Леонiд Iванович, 1907 р. народження, м. Днiпропетровськ, українець, освiта н/середня.
Проживав у с. Хороше Слов'яносербського р-ну,
старший механiк Хорошевської МТС. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960
роцi.
ЧУМАК Леонтiй Захарович, 1871 р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Красному
Куті, колгоспник к-пу "Червоний орач". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 10 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 17 серпня 1937
року. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ЧУМАК Нiна Iванiвна, 1927 р. народження,
с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, українка, освiта н/середня. Проживала в Малоiванiвцi, робiтниця
зернорадгоспу "Чорнухинський". Луганським обласним судом 25 липня 1949 року засуджена до 25 р.
позбавлення волi. 3 червня 1955 року Судовою колегією Верховного суду УРСР мiру покарання знижено до 10 р. Реабiлiтована у 1993 роцi.
ЧУМАК Олександр (Андрiй) Захарович,
1879 (1873) р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Красному Кутi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Постановою Особливої наради при
Колегiї ОДПУ вiд 16 серпня 1929 року висланий на
3 р. за межi України. Арештований 1 лютого 1933
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16
березня 1933 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1933
роках.
ЧУМАК Олександра Дмитрiвна, 1900 р. народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в Малоiванiвцi, домогосподарка. Луганським обласним судом 25 липня 1949 року засуджена до 25 р. позбавлення волi. 3 червня 1955 року Судовою колегією
Верховного суду УРСР міру покарання знижено до
10 р. Реабiлiтована у 1993 роцi.
ЧУМАК Олексiй Антонович, 1898 р. народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова.
На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Стахановi, начальник
дiльницi шахти iм. Сталiна. Вiйськовою колегiєю
Верховного суду СРСР 3 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу і того ж дня страчений. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЧУМАК Олексiй Никифорович, 1911 р. народження, кол.с. Білявка Кремінського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за місцем народження, машинiст компресора Рубіжанського
хiмзаводу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧУМАК Павло Степанович, 1874 р. народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 травня
1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.

ЧУМАК Петро Євграфович, 1864 р. народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, росiянин, неписьменний. 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 1989 роцi.
ЧУМАК Петро Леонтiйович, 1898 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. 5 липня 1933 року справу припинено за недостатністю
матеріалів для притягнення до суду, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧУМАК Петро Павлович, 1891 р. народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження,
коваль агрокомбiнату кол. Рубiжанського р-ну.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ЧУМАК Свирид Iванович, 1911 р. народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне,
слюсар-монтажник
хiмкомбiнату.
"Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЧУМАК Семен Григорович, 1894 р. народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне,
майстер хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧУМАК Сидiр Iполитович, 1900 р. народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Малоiванiвцi,
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 20 березня 1933 року засуджений
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЧУМАК Степан Iванович, 1900 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта початкова.
Проживав у Троїцькому, робітник райвиконкому.
Донецьким обласним судом 13 грудня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1964 роцi.
ЧУМАК Трохим Iванович, 1874 (1875) р. народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Малоiванiвцi, робiтник 6 тресту. Арештований 15 грудня
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 квiтня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧУМАК Федiр Iванович, 1910 р. народження, с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, слюсар
тресту "Промбезпека". Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Донецької обл. 1 серпня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
ЧУМАК Якiв Єпiфанович, 1911 р. народження, с. Донцiвка Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську
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Перевальського р-ну, вибiйник шахти № 10.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1962
роцi.
ЧУМАКОВ Аврам Йосипович, 1906 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.
ЧУМАКОВ Iван Iванович, 1902 р. народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, кранiвник зду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 14 березня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУМАКОВ Лаврентiй Парфилович, 1870
(1880) р. народження, с. Гвоздавка Любашiвського
р-ну Одеської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Брянка, конюх Брянківського шахтоуправлiння. Арештований 30 серпня 1944 року за
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 29 грудня 1944 року виправданий Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл., з-під варти звільнений. Реабiлiтований у 1944 роцi.
ЧУМАКОВ Лазар Семенович, 1900 р. народження, с. Кочети Моховського р-ну Орловської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, начальник
дiльницi шахти № 2. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ЧУМАКОВ Микола Єлисейович, 1901 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Проживав у Сватовому, без певних занять.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЧУМАКОВ Никанор Єлисейович, 1896 р.
народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав у Сватовому, без певних занять.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЧУМАКОВ Олексiй Пилипович, 1904 р. народження, с. Калмиково Серафимовицького р-ну
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не
працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР 29
сiчня 1944 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ЧУМАКОВ Пантелеймон Петрович, 1877 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.
ЧУМАКОВ Семен Iллiч, 1865 (1879) р. народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Закотному, селя-

нин-одноосiбник. Арештований 25 березня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30
жовтня 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧУМАКОВ Федiр Андрiйович, 1893 р. народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Закотному, селянин-одноосiбник. Арештований 25 березня 1931
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30
жовтня 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧУМАКОВ Юхим Iванович, 1885 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Проживав у Сватовому, без певних занять.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
ЧУМАКОВА Ганна Якiвна, 1909 р. народження, с. Пiщане Куп'янського р-ну Харкiвської
обл., українка, освiта початкова. Проживала в м.
Стахановi, конюх кiнного двору мiськкомунгоспу.
Луганським обласним судом 10 липня 1939 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1990 роцi.
ЧУМАКОВА Марфа Петрiвна, 1916 р. народження, с. Адрiанопiль Перевальського р-ну, українка, освiта середня. Проживала в смт Ящикове Перевальського р-ну, не працювала. Вiйськовим трибуналом гарнiзону м. Алчевська 3 липня 1942 року
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1990 роцi.
ЧУМАКОВА Олександра Герасимiвна,
1911 р. народження, Давидовський р-н Воронезької
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Антрацитi, завiдуюча магазином
Товариства Червоного Хреста. Арештована 21 жовтня 1943 року за звинуваченням у причетностi до
агентури німецької розвідки. 22 липня 1944 року
справу припинено за недоведенiстю складу злочину, з-під варти звільнена. Реабiлiтована у 1995 роцi.
ЧУМАКОВА Юхимiя Павлiвна, 1915 р. народження, с. Новолимарiвка Бiловодського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала у с. Третякiвка Бiловодського р-ну, колгоспниця. Арештована
29 травня 1943 року за звинуваченням в антирадянських висловлюваннях. 9 липня 1943 року виправдана Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл., з-під варти звільнена. Реабiлiтована у
1943 роцi.
ЧУМАЧЕНКО Василь Єгорович, 1906 р.
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, шофер станцiї "Пiдземгаз". Арештований
17 травня 1942 року за звинуваченням в антирадянській агітації і здачі в полон. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 15 травня 1943 року мiрою покарання визначено строк попереднього ув'язнення.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУМАЧЕНКО Iван Гордiйович, 1885 р. народження, с. Смолянинове Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Смоляниновому, селянин-одноосiбник. Арештований 20
сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. 16 липня 1933 року справу припинено про-
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курором Старобiльського округу за недостатнiстю
доказiв, з-під варти звільнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ЧУМАЧЕНКО Iван Григорович, 1883 р. народження, с-ще Хрустальний Краснолуцької
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав
за місцем народження, робiтник транспортного цеху тресту "Донбасантрацит". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУМАЧЕНКО Iлля Денисович, 1886 р. народження, с. П'ятигорiвка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у П'ятигорiвцi, пасiчник к-пу iм. Ворошилова. Арештований 12 сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 лютого 1933 року справу припинено. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧУМАЧЕНКО Марiя Андрiївна, 1915 р. народження, смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, українка, освiта початкова. Проживала в Хрустальному, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 10 лютого 1945 року
засуджена до 15 р. позбавлення волi. 22 жовтня
1954 року Військовим трибуналом Київського військового округу справу припинено за відсутністю
складу злочину, з-під варти звільнена. Реабiлiтована у 1954 роцi.
ЧУМАЧЕНКО Микола Семенович, 1897 р.
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, робiтник шахти № 22-53. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУМАЧЕНКО Микола Тихонович, 1912 р.
народження, с. Цибульки Братського р-ну Одеської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
Бугаївка Перевальського р-ну, пенсiонер. Вiйськовим трибуналом Алчевського гарнiзону 19 березня
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 31
березня 1947 року Верховним судом СРСР міру покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЧУМАЧЕНКО Олексiй Павлович, 1913 р.
народження, с. Капiтанове Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 145 будiвельного батальйону Ленiнградського вiйськового округу. "Трiйкою" УНКВС по Ленiнградськiй обл., Росiйська Федерацiя, 15 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЧУМАЧЕНКО Петро Iванович, 1918 р. народження, смт Малорязанцеве Попаснянського рну, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 238 полку конвойних вiйськ НКВС.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Куйбишевської обл., Росiйська Федерацiя, 11 серпня 1941 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЧУМАЧЕНКО Сильвестр Тихонович, 1888
р. народження, с. Смолянинове Новоайдарського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Смоляниновому, селянин-одноосiбник. Арештований 20
сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. 26 квiтня 1933 року справу припинено, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ЧУМАЧЕНКО Степан Карпович, 1893 р.
народження, х. Марушевський, Братський р-н Оде-

ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
смт Мирна Долина Попаснянського р-ну, бригадир
свиноферми вiддiлу робітничого постачання
"Пiвнiчдондресу". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 28 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЧУМАЧЕНКО Федiр Созонович, 1918 р. народження, с. Попiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, заступник командира роти 55 стрiлецького полку.
Вiйськовим трибуналом 5 запасної стрiлецької бригади 24 травня 1943 року засуджений до розстрiлу.
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 18 червня 1943 року розстрiл замiнено 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ЧУМЕНКО Григорiй Олексiйович, 1901 р.
народження, с. Плоске Знам’янського р-ну Кіровоградської обл., українець, освiта середня. Проживав
у м. Луганську, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 4 березня 1944
року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧУМЕНКО Назар Пантелiйович, 1887 р.
народження, м. Олександрiя Кiровоградської обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР 13 сiчня
1930 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУМЕНКО Федiр Пантелiйович, 1889
(1876) р. народження, с. Красносiльське Великоолександрівського р-ну Херсонської обл., росiянин,
освiта початкова. Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник. Особливою
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 3 квiтня 1930 року
засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУМИЧЕВ Дмитро Данилович, 1893 р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Стахановi, заступник головного бухгалтера об’єднання "Донбасенерго".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1958 роцi.
ЧУМИЧЕВ Микола Семенович, 1905 р. народження, м. Ростов-на-Дону, Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта вища. Проживав у м. Луганську,
директор з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 22 вересня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до троцькiстської органiзацiї. 18 березня 1940 року справу припинено як сфальсифiковану, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1940
роцi.
ЧУНИХIН Дмитро Захарович, 1896 р. народження, кол.с. Орлівка Іванівської сільради Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Iванiвка, селянин-одноосiбник. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР від 20
травня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУНИХIН Iван Дмитрович, 1903 р. народження, кол.с. Орлiвка Iванiвської сiльради Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник.
Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ
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УРСР вiд 23 листопада 1931 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУНИХIН Iван Максимович, 1887 р. народження, кол.с. Орлiвка Iванiвської сiльради Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, скляр педiнституту.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЧУНИХIН Костянтин Гаврилович, 1905 р.
народження, кол.с. Орлiвка Iванiвської сiльради
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова.
Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу
iм. Свердлова. Арештований 20 лютого 1938 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЧУНИХIН Мефодiй Максимович, 1884 р.
народження, кол.с. Орлiвка Iванiвської сiльради
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова.
Проживав за мiсцем народження, конюх к-пу iм.
Свердлова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУНИХIН Нил Петрович, 1913 р. народження, кол.с. Орлiвка Іванiвської сiльради Краснодонського р-ну, росiянин.Вiйськовослужбовець, рядовий 43 окремої залiзничної бригади. Вiйськовим
трибуналом 18 армiї 19 сiчня 1942 року засуджений
до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993
роцi.
ЧУНИХIН Сергiй Захарович, 1897 р. народження, кол.с. Орлiвка Iванівської сiльради Краснодонського р-ну, росіянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу ім. Свердлова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУНИХIН Якiв Дмитрович, 1885 р. народження, кол.с. Орлiвка Iванiвської сiльради Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник.
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ
УРСР від 17 березня 1930 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУНТО-ТЕОТI Никифор Пантелiйович,
1888 р. народження, Бессарабiя, молдаванин, освiта
початкова. Проживав у м. Старобiльську, комiрник
райспоживспiлки. Комісією НКВС і Прокуратури
СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУНЧУЗЬЯН Сергiй (Сироп) Христофорович, 1894 р. народження, Туреччина, вiрмен, освiта
початкова. Проживав у м. Брянка, слюсар магазину
"Гастроном" № 17. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 9 серпня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУПАХIН Никанор Семенович, 1901 р. народження, с. Чупахiно Болховського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Крiпенський Антрацитiвської мiськради, сторож шахти № 23-25-бiс.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької
обл. 1 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧУПЛАН Йосип Людвiгович, 1911 р. народження, с. Зайчики Сатанiвського р-ну Вiнницької

обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Шульгинка Старобiльського р-ну, конюх радгоспу iм.
Артема. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУПРИК Євгенiя Iванiвна, 1893 р. народження, Латвiя, нiмкеня, освiта початкова. Проживала в м. Антрацитi, хiмiзатор райсанстанцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ЧУПРИН Дмитро Миколайович, 1903 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 тому, що був учасником полiтбанди. 30 березня 1944 року справу припинено за
смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЧУПРИН Кузьма Миколайович, 1913 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.
ЧУПРИН Микола Iванович, 1913 р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi,
робiтник шахти № 3-4. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений до 8
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУПРИН Петро Кирсанович, 1877 р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Дяковому, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Арештований 22 жовтня 1929 року за звинуваченням в контрреволюцiйнiй агiтацiї. 31 жовтня 1929 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення. 29 сiчня
1930 року Особливою нарадою при Колегiї ОДПУ
засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований в обох справах у 1995 роцi.
ЧУПРИН (ЧУПРИНА) Тимофiй Феоктистович, 1890 р. народження, с. Новоолександрiвка
Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав: Біловодський р-н, рiльник к-пу "Перемога".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 4 серпня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 26 квiтня 1946 року Військовою колегією Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу припинено за недоведеністю звинувачення. Реабiлiтований у 1946 роцi.
ЧУПРИН (ЧУПРИНА) Федiр Андрiйович,
1908 р. народження, с. Дякове Антрацитiвського рну, українець, освiта початкова. На час арешту
член ВКП(б). Проживав у м. Антрацитi, головний
механiк шахти № 8-9. Арештований 22 червня 1943
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким
окупантам. 24 серпня 1943 року справу припинено
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ЧУПРИН (ЧУПРИНА) Федiр Платонович,
1884 р. народження, м. Вахрушеве Краснолуцької
мiськради, українець, неписьменний. Проживав у
смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, стволовий шахти № 6. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 23 листопада 1937 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
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ЧУПРИНА Антон Онисимович, 1892 р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова.
На час арешту член
ВКП(б). Проживав у Дяковому, комендант житлового вiддiлу шахти № 28 "Венгерiвка". Особливою
нарадою при НКВС СРСР 17 листопада 1943 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЧУПРИНА Гордiй Микитович, 1910 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1283 полку.
Вiйськовим трибуналом 60 стрiлецької дивiзiї 16
липня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЧУПРИНА Домна Василiвна, 1888 р. народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в с. Миколаївка Станично-Луганського р-ну, домогосподарка.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 9 листопада 1944 року засуджена до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1955 роцi.
ЧУПРИНА Iлля Єгорович, 1894 р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi,
возiй їдальнi шахти № 13. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУПРИНА Микита Петрович, 1893 р. народження, с. Верхня Покровка Старобiльського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у смт Лотикове Слов'яносербського р-ну, тесляр шахти iм. Лотикова. Арештований 1 серпня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 вересня 1938
року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв
для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧУПРИНА Микола Олексiйович, 1928 р.
народження, с. Штормове Новоайдарського р-ну,
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець,
санiтар вiйськової частини 04010. 28 квітня 1950
року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини
16132 засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЧУПРИНА Савелiй Iванович, 1911 р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Щотове
Антрацитiвської мiськради, кухар їдальнi шахти №
2-2-біс. Луганським обласним судом 27 вересня
1948 року засуджений до 25 р. позбавлення волі. 8
квітня 1955 року Верховним судом УРСР міру покарання знижено до 7 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧУПРИНА Федiр Семенович, 1900 р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве
Краснолуцької мiськради, возій артiлi "Гужтранс".
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959
роцi.
ЧУПРИНЯК Генрiх Антонович, 1905 р. народження, м. Варшава, Польща, поляк.Проживав у
м. Перевальську, робiтник шахти iм. Сталiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 жовтня 1940
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.

ЧУРА Олексій Терентійович, 1919 р. народження, с. Сергіївка Красноармійського р-ну Донецької обл., українець, освіта початкова. Військовослужбовець, рядовий 773 особливого будбатальйону. До призову проживав у м. Луганську. Військовим трибуналом Донецького гарнізону 19 жовтня
1941 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1992 році.
ЧУРАЄВСЬКИЙ Євген Костянтинович,
1911 р. народження, смт Дебальцеве Донецької
обл., поляк, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, помічник машиніста зал.ст. Куп’янськ, Харківська обл. Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькій обл. 3 жовтня 1938 року засудженийц до
розстрілу. Страчений 23 жовтня 1938 року. Реабілітований у 1989 році.
ЧУРБАНОВ Микола Семенович, 1890 р. народження, м. Юхнов Смоленської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Старобiльську, табельник контори райтрансторгхарчу. Арештований 12 сiчня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, де пiзнiше не
виявлений. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧУРИКОВ Андрiй Федорович, 1902 р. народження, с. Iстобне Скороднянського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, iнспектор
мiськфiнвiддiлу. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЧУРИКОВ Григорiй Федорович, 1911 р. народження, с. Скородне Скороднянського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Алчевську, плановик
райспоживспiлки. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧУРИКОВ Михайло Григорович, 1913 р.
народження, с. Покровське Троїцького р-ну, росiянин, освiта н/середня. На час арешту член ВКП(б).
Проживав у Покровському, начальник паспортного
столу. Арештований 22 квітня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 30
березня 1944 року справу припинено за смертю
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЧУРИКОВ Петро Сидорович, 1908 р. народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Новомикiльському, колгоспник к-пу "Ленiнський шлях".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1964 роцi.
ЧУРIН Олександр Федорович, 1900 р. народження, с. Золотарiвка Мценського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Красний Луч, начальник
дiльницi шахти № 4-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЧУРКIН Василь Iванович, 1888 р. народження, ст-ця Чертковська Морозовського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, кучер
шахти № 1-5-біс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
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обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЧУРКIН Iван Данилович, 1914 р. народження, с. Березiвське Попаснянського р-ну, росiянин,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий
290 стрiлецького полку 186 стрiлецької дивiзiї. 30
грудня 1942 року порушено справу за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Оголошеного у розшуку
звинуваченого виявити не вдалося. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
ЧУРКIН Лаврентiй Григорович, 1880 р. народження, с. Калабiно Задонського р-ну Орловської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, працівник госпвiддiлу Луганського гарнiзону. Арештований 17 листопада 1941 року за звинуваченням в антирадянських дiях. 16 грудня 1941 року справу припинено, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧУРКIН Михайло Кирилович, 1888 р. народження, с. Яблунiвка Волоконовського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, тесляр вагоноремонтного пункту зал.ст. Алчевськ. Особливою
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУРКIН Петро Дмитрович, 1910 р. народження, ст-ця Чертковська Морозовського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, коваль Сорокінського руднику. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУРОВСЬКИЙ Сергiй Павлович, 1895 р.
народження, с. Воєводiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у с. Iллiрiя Лутугинського р-ну, служитель релiгiйного культу. Постановою Особливої наради при МДБ СРСР вiд 22
лютого 1950 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЧУРСIН Василь Павлович, 1909 р. народження, кол.с. Лашинiвка Станично-Луганського рну, росiянин.Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР по Донецькiй обл. 27 сiчня 1931 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУРСIНА Ольга Арсентiївна, 1923 р. народження, с. Колодецьке Задонського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Брянка, робiтниця шахти
"Брянка". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 4 березня 1942 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ЧУРЮКАНОВ Нестор Титович, 1883 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт
Iзварине Краснодонської мiськради, тесляр шахти
"Пролетарка". Арештований 20 сiчня 1933 року за
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 29 сiчня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧУРЮКIН Микола Микитович, 1906
(1916) р. народження, м. Алмазна Стахановської
мiськради, росiянин, освiта початкова. Військовослужбовець, рядовий 1252 стрілецького полку 37

стрілецької дивізії. Вiйськовим трибуналом 2 ударної армiї 9 червня 1943 року заочно засуджений до
розстрiлу, оголошений у всесоюзний розшук.
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 3 листопада 1945 року розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧУСТУЗЯНЦ Артем Миколайович, 1891 р.
народження, м. Шемаха, Азербайджанська РСР,
азербайджанець, освiта вища. Проживав у м. Алчевську, юрисконсульт тресту "Ворошиловвугiлля".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 29 червня 1945 року засуджений до 15 р. каторжних робiт. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЧУХНЕНКО Iван Гаврилович, 1888 р. народження, Естонiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, працiвник мiської контори Держбанку. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУХРАЙ Iван Iванович, 1899 р. народження, с. Нещеретове Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Нещеретовому,
колгоспник к-пу iм. Ворошилова. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Страчений 26 вересня
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУХРАЙ Кирило Якович, 1884 р. народження, с. Олексiївка Бiлокуракинського р-ну,
українець. Проживав в Олексiiвці, конюх хлiбозаводу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 листопада 1943 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУХРАЙ Никифор Iванович, 1890 р. народження, с. Iрклiїв Чорнобаївського р-ну Київської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Алчевську, завiдуючий вiддiлом мiськкомунгоспу.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 серпня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЧУЧИН Iван Климович, 1895 р. народження, Орловська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, робiтник шахти № 22-53. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 9 серпня 1935 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧУЧМАН Петро Петрович, 1898 р. народження, с. Климiвка Кремiнського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Новодружеську
Лисичанської мiськради, вiдкатник шахти "Новодружеська". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЧУЧМАН Савелiй Романович, 1888 р. народження, Сватiвський р-н, українець, освiта початкова. Проживав у с. Калмикiвка Старобiльського р-ну,
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 20 сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЧУЧМАРЬОВ (ЧУЧМАРЕВ) Йосип Миронович, 1873 (1875) р. народження, с. Гарасимiвка
Станично-Луганського р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у Гарасимiвцi, селянин-одноосiбник. 26 липня 1929 року Особливою нарадою при
Колегії ОДПУ висланий за межі України. Реабiлiтований у 1995 роцi.
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ЧУЧМАРЬОВ (ЧУЧМАРЕВ) Федiр Миколайович, 1884 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б).
Проживав у Луганську, машинiст з-ду iм. Жовтневої революцiї. Спецколегiєю Донецького обласного
суду 26 березня 1936 року засуджений до 3 р. позбавлення волi Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЧУЧУК Андрiй Антонович, 1911 р. народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, рахiвник полiклiнiки. Донецьким обласним судом 22
червня 1936 року засуджений до 6 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЧУЧУК Григорiй Антонович, 1913 р. народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Привiллi,
вiдкатник шахти iм. Артема. Донецьким обласним
судом 15 листопада 1936 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЧУЧУК Iван Микитович, 1914 р. народження, м. Привiлля Лисичанської мiськради, росiянин,
освiта середня. Проживав у м. Рубiжне, студент
хiмiко-технологiчного iнституту. Донецьким обласним судом 9 квiтня 1937 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ЧУЯС Iларiон Григорович, 1914 р. народження, с. Лозне Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у м. Привiлля Лисичанської мiськради, старший маркшейдер шахти iм.
Артема. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.

Ш
ШААФ Геронiм Йосипович, 1875 р. народження, Одеська обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Свердловську, без певного мiсця роботи. Арештований 24 квiтня 1938 року за пiдозрою
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї.
Перебуваючи пiд слiдством, помер 15 травня 1938
року. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШАБАЄВ Леонiд Миколайович, 1908 р. народження, с. Стрiлецька Слобода Рузаєвського рну Мордовської АРСР, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi,
слюсар шахти iм. Iллiча. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАБАН Георгiй Iванович, 1899 р. народження, Румунiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник металургiйного зду. Арештований 4 квiтня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. В процесi слiдства
протиправна дiяльнiсть не була доведена. 10 липня
1942 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.
ШАБАНОВ Iван Микитович, 1895 р. народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської мiськради, росiянин.Проживав у м. Краснодонi, вибiйник
шахти № 9. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
14 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАБАНОВ Iван Михайлович, 1903 р. народження, смт Талове Краснодонського р-ну, росiя-

нин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi,
начальник служби постачання шахти № 2-бiс.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 жовтня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
ШАБАНОВ Iван Тимофiйович, 1896 р. народження, с. Нижня Гарасимiвка Краснодонського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Нижнiй Гарасимiвцi, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 26 квiтня 1933
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАБАНОВ Михайло Петрович, 1881 р. народження, смт Талове Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Таловому, не
працював. Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ від 8 жовтня 1928 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШАБАНОВ Петро Володимирович, 1891 р.
народження, м. Краснодон, росіянин, освiта початкова. Проживав у Краснодонi, каменяр тресту "Шахтобуд". Репресований тричi. Арештований 11 грудня 1932 року за звинуваченням у боротьбi проти
революцiйного руху. Рiшення у справi немає. 30
квiтня 1933 року "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 27 вересня
1958 року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1994, 1989 i 1990 роках.
ШАБАНОВ Федiр Стратонович, 1889 р. народження, м. Краснодон, росiянин, освiта початкова. Проживав за місцем народження, касир Провальського конезаводу. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 8 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ШАБАНОВА Лiдiя Олексiївна, 1914 р. народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської
мiськради, росiянка, освiта початкова. Проживала
за місцем народження, домогосподарка. Арештована 3 сiчня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 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.
ШАБАНОВА Наталiя Максимiвна, 1914 р.
народження, Должанський р-н Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Старобiльську, санiтарка госпiталю.
Вiйськовим трибуналом Пiвденно-Захiдного фронту 14 лютого 1943 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ШАБАНОВА Юлiя Олександрiвна, 1924 р.
народження, м. Луганськ, росiянка, освiта н/середня. Проживала в Луганську, студентка механiчного
технiкуму. Арештована 6 листопада 1946 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 6 лютого
1947 року виправдана Луганським обласним судом,
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1947 роцi.
ШАБАНСЬКИЙ Вiктор Вiкторович, 1925 р.
народження, с. Шаблово Дрiбiнського р-ну Могильовської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта н/середня.
Проживав у смт Штерiвка Краснолуцької мiськради, робітник зал.ст. Штерівка. Луганським обласним судом 31 травня 1949 року засуджений до 25 р.
позбавлення волi. 8 квітня 1955 року Верховним су-
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дом УРСР міру покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШАБАНСЬКИЙ (ШАБИНСЬКИЙ) Павло
Андрiйович, 1877 (1872) р. народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за місцем народження, селянинодноосiбник. Репресований двiчi. Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ від 13 сiчня 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.
ШАБАРОВ Федiр Захарович, 1908 р. народження, смт Селезнiвка Перевальського р-ну, українець, освiта н/середня. Проживав у смт Фрунзе
Слов'яносербського р-ну, машинiст паровоза зал.ст.
Сентянiвка. Арештований 14 сiчня 1938 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 травня
1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1995 роцi.
ШАБАРШИН Василь Миколайович, 1881
р. народження, м. Краснодон, українець, освiта початкова. Проживав у Краснодонi, не працював.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 20 березня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ШАБЕЛЬНИК Василь Андрiйович, 1909 р.
народження, Куп'янський р-н Харкiвської обл.,
українець, освiта початкова. Проживав: Попаснянський р-н, робiтник радгоспу "Гiрник". 3 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
скасовано. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ШАБЕЛЬНИК Павло Петрович, 1910 р. народження, с. Рандава Краснокутського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта середня. Проживав у м.
Красний Луч, зоотехнiк радгоспу "Сталiнський
вибiй". Арештований 29 липня 1937 року як член
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 25 вересня 1937 року справу припинено, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШАБЕЛЬНИКОВ Михайло Олексійович,
1915 р. народження, смт Мiллерово, Ростовська
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, не працював.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 22 червня 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШАБИНСЬКА Iрина Устинiвна, 1910 р. народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала за місцем
народження, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 22 листопада
1941 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у
1992 роцi.
ШАБИНСЬКИЙ Василь Гнатович, 1876 р.
народження, с. Iллiвка Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в Iллiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР від 12 березня 1930 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.

ШАБЛАК (ШАБЛАКА) Iван Олександрович, 1897 р. народження, м. Гомель, Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську,
крiпильник шахти № 10. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШАБЛИНСЬКИЙ Олексiй Георгiйович,
1876 р. народження, с. Богданiвка Павлоградського
р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта середня. Проживав у с. Сабiвка Слов'яносербського
р-ну, служитель релiгiйного культу. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 16 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 2 лютого 1938
року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАБЛIЙ Олександр Павлович, 1915 р. народження, с. Андрiївка Андрiївського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, не працював. Донецьким
обласним судом 8 травня 1936 року засуджений до
2 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШАБЛОВСЬКИЙ Євген Олександрович,
1906 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта середня. Проживав у м. Антрацитi, рахiвник райторгвідділу. Особливою нарадою при НКВС СРСР
4 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШАБЛЯ Йосип Матвiйович, 1880 р. народження, кол.с. Давидове Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за місцем народження, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 2 квiтня
1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАБРАТКО Григорiй Євтихiйович, 1893 р.
народження, с. Копанка Балаклiйського р-ну Харкiвської обл., українець. Проживав у с-щі Комсомолець Лутугинського р-ну, тесляр радгоспу "Комсомолець". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАВЕЛЬСЬКИЙ Бронiслав Йосипович,
1904 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, колійний майстер
шахти iм. Крупської. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ШАВЕЛЬСЬКИЙ Йосип Йосипович, 1898
р. народження, Польща, українець, освiта початкова. Проживав: Попаснянський р-н, робiтник пiвденної групи заводiв "Червоний прапор". Арештований
10 сiчня 1931 року за звинуваченням у шпигунствi
на користь Польшi. 17 вересня 1931 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШАКIН Трохим Данилович, 1899 р. народження, с. Бiловоди Миропiльського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта середня. Проживав у с.
Тарасiвка Троїцького р-ну, служитель релiгiйного
культу. Донецьким обласним судом 22 грудня 1936
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.
ШАКЛАНОВ Дмитро Юхимович, 1893 р.
народження, с. Бiлогорiвка Артемiвського р-ну Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, майстер зал.ст. Попасна.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 листопада
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1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1958 роцi.
ШАКЛАНОВ Iван Єгорович, 1904 р. народження, смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, машинiст зал.ст. Попасна. Лiнiйним судом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 21 жовтня 1937 року
засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАКУН Никифор Iванович, 1907 р. народження, с. Янченки Білопільського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Алчевську, автослюсар з-ду iм. Ворошилова.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАКУН Павло Васильович, 1905 р. народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, токар паровозного депо Попасна. Арештований 14
сiчня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. 20 грудня 1938 року виправданий Лiнiйним
судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1938 роцi.
ШАЛАБАЛА Надiя Федорiвна, 1901 р. народження, с. Пархомiвка Богодухiвського р-ну Харкiвської обл., нiмкеня, освiта середня. Проживала в
м. Брянка, фельдшер мiської лiкарнi. Вiйськовим
трибуналом 12 армiї 9 травня 1942 року засуджена
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1963
роцi.
ШАЛАЄВ Михайло Олексiйович, 1892 р.
народження, с. Гарi, кол. Нижньоновгородський
край, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, старший майстер
цегельного з-ду. Арештований 10 грудня 1932 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 грудня 1932 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення. Реабiлiтований у 1932 роцi.
ШАЛАЙ Микола Андрiйович, 1900 р. народження, с. Потоцьке Софіївського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Зоринську Перевальського р-ну, слюсар
житлово-комунального вiддiлу шахти "Никанор".
Луганським обласним судом 23 жовтня 1947 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 21 січня 1951
року Верховним судом УРСР міру покарання знижено до 7 р. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШАЛАЙКIН Трохим Осипович, 1882 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. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШАЛАМОВ Сергiй Євдокимович, 1897 р.
народження, с. Євгенiвка Старокерменчицького рну Донецької обл., росiянин, освiта початкова. Проживав у кол.с. Мирське Благiвської сiльради Ровеньківської мiськради, завiдуючий сiльмагом. Арештований 29 жовтня 1933 року за звинуваченням у
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї.
26 лютого 1934 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1959 роцi.

ШАЛАТОВ Iван Архипович, 1883 р. народження, с-ще зал.ст. Алексиково, Волгоградська
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську Перевальського
р-ну, шляховий майстер 14-ї дистанцiї колiї Північно-Донецької залізниці. Луганським обласним судом 16 серпня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ШАЛАХIН Володимир Романович, 1906 р.
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Зимогiр'ї,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР від 10 травня 1931 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШАЛАХIН Карпо Iванович, 1899 р. народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Зимогiр'ї,
колгоспник к-пу "Великий перелом". Арештований
28 березня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 липня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ШАЛIН Андрiй Васильович, 1899 р. народження, с. Оборотнiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Рудiвка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. 1-го Травня.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАЛКИНСЬКИЙ Семен Павлович, 1883 р.
народження, с. Самодурово Хвалинського р-ну Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта н/середня. Проживав у м. Луганську, рахiвник мiського трамвайного управлiння. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШАЛЛЕР Оскар Генрiхович, 1908 р. народження, Нiмеччина, нiмець, освiта н/середня. Проживав у м. Луганську, токар експериментальної
майстернi з-ду iм. Жовтневої революцiї. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від17 листопада 1937 року висланий за межi СРСР. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШАЛОМЄЄВ Микола Павлович, 1915 р.
народження, м. Слов'янськ Донецької обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Рубiжне, студент хiмiко-технологiчного iнституту. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28-29 квiтня 1933
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШАЛЬ Антон Готлiбович, 1891 р. народження, Березовський повiт Одеської губернiї, нiмець,
освiта початкова. Проживав: кол. Ровенькiвський рн, конюх к-пу ім. XVI партз’їзду. Особливою
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 13
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШАЛЬ Еммануїл Готлiбович, 1894 р. народження, Таганрозький р-н Ростовської обл., Російська Федерація, нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Красний Колос Ровеньківської міськради, бригадир к-пу iм. Комiнтерну. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 27 березня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
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ШАЛЬ Леонiд Францович, 1902 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, сержант комендантського взводу 101 стрiлецького полку 4 стрiлецької дивiзiї. Арештований 19 травня 1942 року за звинуваченням у намiрі перейти на бiк ворога. У зв'язку з
воєнним станом етапований углиб країни, де
пiзнiше не виявлений. 21 грудня 1954 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-під
варти звільнений. Реабiлiтований у 1954 роцi.
ШАЛЯ Стефан Олександрович, 1896 р. народження, с. Канiвка Волочиського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського р-ну, комiрник кпу iм. Молотова. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 16 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШАЛЯ Франц Войцехович (Войтехович),
1891 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. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАМА Сергiй Кирилович, 1888 р. народження, с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
стрiлочник зал.ст. Луганськ. Арештований 10 червня 1925 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з
бiлогвардійцями. 25 липня 1925 року звільнений
під підписку про невиїзд. 29 квiтня 1927 року Луганським обласним судом виправданий. Реабiлiтований у 1927 роцi.
ШАМАРДIН Микола Георгiйович, 1914 р.
народження, м. Лисичанськ, росiянин, освiта середня. Проживав у Лисичанську, електрослюсар шахти
iм. Титова. Донецьким обласним судом 3 сiчня
1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШАМАРОВ Iван Андрiйович, 1893 р. народження, м. Днiпропетровськ, українець, освiта середня. Проживав у м. Луганську. Арештований 6
квiтня 1931 року за пiдозрою у приналежностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 9 липня 1931 року
справу припинено через самогубство Шамарова,
який на той час був звiльнений з-пiд варти пiд
пiдписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ШАМЕЙ Андрiй Андрiйович, 1890 р. народження, к. Таврiда Мiллеровського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, штукатур житлокомбiнату. Судовою "трiйкою" при Колегії ДПУ
УРСР 25 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАМЗОН Георгiй Петрович, 1894 р. народження, с. Карлсруе Лiбкнехтiвського р-ну Миколаївської обл., єврей. Проживав у м. Мiусинську Краснолуцької мiськради, викладач нiмецької мови
енерготехнiкуму. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАМIН Володимир Григорович, 1879 р.
народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Нижня
Гарасимiвка Краснодонського р-ну, власник млина.
Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ

від 20 червня 1924 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШАМЛIЯН Данило Аганесович, 1900 р. народження, Туреччина, вiрмен, освiта початкова.
Проживав у м. Рубiжне, не працював. Вiйськовим
трибуналом 28 району авiацiйного базування 29
травня 1942 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШАМПУЛЯ Олександра Йосипiвна, 1913 р.
народження, с. Iвановка, Уссурiйський край, Росiйська Федерацiя, українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, сторож будмонтажного управління № 1. Луганським обласним судом 15 листопада 1945 року засуджена до 7 р. позбавлення волi.
Реабiлiтована у 1990 роцi.
ШАМРАЄНКО Володимир Борисович,
1925 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта
н/середня. Проживав у Луганську, студент медичного технiкуму. Арештований 18 травня 1942 року
за звинуваченням у збираннi даних шпигунського
характеру. 5 березня 1948 року справу припинено
за малозначнiстю. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ШАМРАЙ Iван Iванович, 1908 р. народження, м. Калач Воронезької обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Перевальську, начальник Центральних електромеханічних
майстерень тресту "Ворошиловвугiлля". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШАМРIН Дмитро Олексiйович, 1903 р. народження, с. Нижнiй Ольшан Острогозького р-ну
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у смт Калинове Попаснянського р-ну, колгоспник к-пу iм. Чубаря. Донецьким обласним судом 27 жовтня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1965 роцi.
ШАМСОНОВ Олександр Петрович, 1897 р.
народження, с. Калмиково Бiрського р-ну Башкирської АРСР, башкир, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у с-щi Широкий Станично-Луганського р-ну, робiтник радгоспу "Iндустрiя". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 4 червня 1942 року засуджений до 6 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШАНДАДУШИС Владислав Станiславович, 1895 р. народження, м. Ленiнград, Росiйська
Федерацiя, литовець, освiта середня. Проживав у
смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну, старший
механiк Новосвiтлiвської МТС. Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1958 роцi.
ШАНДРА Никифор Самсонович, 1895 р.
народження, с. Луб'янка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Луб'янці,
каменяр кам'яного кар'єру 10-ї буддiльницi залiзничної магiстралi Москва-Донбас. 29 липня 1937 року
вiдiбрано пiдписку про невиїзд – звинувачувався у
неповiдомленнi про антирадянські дії. 25 травня
1938 року виправданий Лiнiйним судом залізничної
магістралі Москва-Донбас. Реабiлiтований у 1938
роцi.
ШАНДРА Олександр Трохимович, 1894 р.
народження, Олександрiйський р-н Кiровоградської
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обл., росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, слюсар житлово-комунального вiддiлу шахти № 1-1-бiс. 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.
ШАНДРАМАЙЛО
(ШАНДРИМАЙЛО)
Антон Борисович, 1875 р. народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта початкова. Проживав у
Бiлокуракиному, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ від 16
серпня 1929 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАНДРАМАЙЛО Никифор Антонович,
1901 р. народження, смт Бiлокуракине, українець,
освiта початкова. Проживав у Бiлокуракиному, тесляр 10-ї буддiльницi залiзничної магiстралi МоскваДонбас. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ШАНДРЕНКО Микола Михайлович, 1884
р. народження, с. Райгород Кам'янського р-ну Черкаської обл., українець, освiта початкова. Проживав
у м. Красний Луч, рахiвник рудоремонтного з-ду.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШАНТАР Бронiслав Гнатович, 1904 р. народження, Латвiя, латиш, освiта н/середня. Проживав у м. Алчевську, агент з постачання вiддiлу капiтального будiвництва з-ду iм. Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 лютого 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШАПАР Федiр Пантелiйович, 1911 р. народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну,
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець,
командир вiддiлення зв'язку 736 артилерiйського
полку протиповiтряної оборони Резерву головного
командування. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчної
групи вiйськ Закавказького фронту 5 сiчня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.
ШАПАРЕНКО (ШАПОРЕНКО) Гнат Григорович, 1879 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта початкова. Проживав у Троїцькому, сигнальник на залiзничному мосту Московсько-Донецької залiзницi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 7 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАПАРЕНКО (ШАПОРЕНКО) Максим
Никанорович, 1897 р. народження, смт Троїцьке,
українець, освiта початкова. Проживав у Троїцькому, коваль к-пу "КIМ". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАПАРЕНКО Олексiй Никанорович, 1905
р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта початкова. Проживав у Троїцькому, колгоспник к-пу
"КIМ". Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАПIН Iсафiй Давидович, 1912 р. народження, смт Новоайдар, українець, освiта початко-

ва. Вiйськовослужбовець, рядовий роти протиповiтряної оборони 974 стрiлецького полку. Арештований 11 сiчня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 сiчня 1942 року справу припинено за відсутністю складу злочину, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.
ШАПIРО Мойсей Iсайович, 1907 р. народження, с-ще 5-й Пiвнiчний Горлiвського р-ну Донецької обл., єврей, освiта початкова. Проживав у
смт Успенка Лутугинського р-ну, завiдуючий магазином у с-щi шахти "Сутоган". "Трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАПКIН Сергiй Якович, 1902 р. народження, с. Чижино Мучкапського р-ну Воронезької обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Старобiльську, не працював. Арештований 14 березня 1943 року за пiдозрою у пособництвi нiмецьким окупантам. 22 серпня 1943 року
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШАПКIН Степан Григорович, 1883 р. народження, х. Макар'єв, Каменський р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Попiвка Краснодонського р-ну,
колгоспник к-пу iм. Чапаєва. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ШАПОВАЛЕНКО Володимир Єгорович,
1887 р. народження, с. Байдiвка Старобiльського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, банщик шахти "Сокологорiвка".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАПОВАЛЕНКО Iван Володимирович,
1910 р. народження, с. Байдiвка Старобiльського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, десятник шахти "Сокологорiвка".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАПОВАЛЕНКО Iван Юхимович, 1905 р.
народження, Румунiя, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Свердловську, столяр-приватник.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШАПОВАЛЕНКО Микола Володимирович, 1914 р. народження, с. Байдiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
м. Первомайську, електрослюсар шахти "Сокологорiвка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАПОВАЛЕНКО Стефан Захарович, 1901
р. народження, с. Байдiвка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Байдiвцi,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 26 квiтня 1933 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1933
роцi.
ШАПОВАЛОВ Андрiй Петрович, 1903 р.
народження, с. Бондарево Михайловського р-ну
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець,
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освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, завiдуючий торгвiддiлом
мiськвиконкому. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 2 жовтня 1943 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШАПОВАЛОВ Антон Iванович, 1892 р. народження, с. Зачепилiвка Красноградського р-ну
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, вагар зал.ст. Криндачiвка.
Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7
лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 25 лютого 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШАПОВАЛОВ Валентин Степанович, 1918
р. народження, м. Кiровськ, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Iзварине Краснодонської
мiськради, лiсогон шахти № 20-21. Арештований 23
листопада 1941 року за звинуваченням у здачi в полон. 30 листопада 1941 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШАПОВАЛОВ Василь Семенович, 1910 р.
народження, с. Красногорiвка Межiвського р-ну
Днiпропетровської обл., українець, освiта середня.
Проживав у м. Антрацитi, електрослюсар об’єднання "Доненерго". Вiйськовим трибуналом 395
стрiлецької дивiзiї 8 лютого 1942 року засуджений
до розстрiлу. Страчений 25 лютого 1942 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШАПОВАЛОВ В’ячеслав Лук'янович, 1908
р. народження, м. Євпаторiя, Кримська АРСР, українець, освiта середня. Проживав у м. Ровеньки, не
працював. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 11 липня 1932 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАПОВАЛОВ Георгiй Iванович, 1913 р.
народження, м. Тихорєцьк Краснодарського краю,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Стахановi, електромонтер шахти №
4-2-бiс. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 7 квiтня 1944 року засуджений до 7 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШАПОВАЛОВ Григорiй Iванович, 1893 р.
народження, м. Ровеньки, росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, iнвалiд, не
працював. Арештований 5 травня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам.
18 травня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШАПОВАЛОВ Григорiй Павлович, 1875 р.
народження, с. Волоконовка Волоконовського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Бугаївка Перевальського р-ну, швець побуткомбінату шахти № 5. Арештований 20 грудня 1937 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 14 березня 1939 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШАПОВАЛОВ Денис Михайлович, 1902 р.
народження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Бiрюковому, табельник МТС. Судовою "трiйкою" при
Колегiї ДПУ УРСР 11 липня 1932 року засуджений
до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у
1989 роцi.

ШАПОВАЛОВ Дмитро Петрович, 1890 р.
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, не працював. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ШАПОВАЛОВ Дорофiй Вiкторович, 1883 р.
народження, с. Оленiвка Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Оленiвцi,
прибиральник породи шахти "Никанор". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ШАПОВАЛОВ Євген Лук'янович , 1910 р.
народження, м. Євпаторiя, Кримська АРСР, українець, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, рахiвник вiддiлення тресту "Союзшкiра". Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 11 липня 1932
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШАПОВАЛОВ Захар Корнiйович, 1859 р.
народження, с. Новоохтирка Новоайдарського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у Новоохтирцi, не працював. Арештований 2 червня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14
березня 1942 року з-пiд варти звiльнений. Рiшення
у справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШАПОВАЛОВ Iван Iванович, 1909 р. народження, с. Уразово Уразовського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин.Проживав у м.
Брянка, керiвник групи постачання коксохiмзаводу.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 17 листопада
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАПОВАЛОВ Iван Леонтiйович, 1903 р.
народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Бараникiвцi, бригадир к-пу iм. Блюхера. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАПОВАЛОВ Iван Никифорович, 1925 р.
народження, с. Платонiвка Ровеньківської мiськради, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, молодший сержант 592 стрiлецького полку
203 стрiлецької дивiзiї. Арештований 20 червня
1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 липня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШАПОВАЛОВ Iван Олексiйович, 1890 р.
народження, с. Волнухине Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Глафiрiвка Лутугинського р-ну, голова к-пу iм. Блюхера.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 21
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАПОВАЛОВ Iван Пархомович, 1915 р.
народження, с. Верхня Кринка Харцизького р-ну
Донецької обл., українець, освiта н/вища. Проживав
у м. Луганську, студент педагогiчного iнституту.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
ШАПОВАЛОВ Iван Прокопович, 1918 р.
народження, с. Закотне Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Закотному, не працював. Вiйськовим трибуналом Закавказького вiйськового округу 19 грудня 1935 року за-
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суджений за нелегальний перехід кордону до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1998 роцi.
ШАПОВАЛОВ Iван Федорович, 1897 р. народження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Ниркове Попаснянського р-ну, слюсар Попаснянського
вагоноремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 16 жовтня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ШАПОВАЛОВ Iлля Тихонович, 1890 р. народження, с. Саловка Вейделевського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Свердловську, охоронник
лiсного складу шахти iм. Володарського. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШАПОВАЛОВ Йосип Лукич, 1899 р. народження, с. Веселогорiвка Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Веселогорiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 травня
1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАПОВАЛОВ Костянтин Кузьмич, 1916 р.
народження, с. Оленiвка Перевальського р-ну,
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець,
командир відділення 1105 артилерійського полку.
Вiйськовим трибуналом 62 армiї 17 серпня 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22
серпня 1942 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШАПОВАЛОВ Костянтин Михайлович,
1908 р. народження, с. Урзуф Марiупольського рну Донецької обл., грек, освiта н/середня. Проживав у м. Луганську, електрослюсар з-ду iм. Жовтневої революцiї. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАПОВАЛОВ Кузьма Степанович, 1893 р.
народження, с. Трипiлля Попаснянського р-ну (згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), українець,
освiта початкова. Проживав за місцем народження,
селянин-одноосiбник. Арештований 2 листопада
1930 року за звинуваченням в контрреволюцiйнiй
дiяльностi i антирадянськiй агiтацiї. 1 сiчня 1931
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1931 роцi.
ШАПОВАЛОВ Леонiд Кузьмич, 1920 р. народження, с. Кам'янка Дворiчанського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта середня. Проживав у м.
Лисичанську, без певних занять. Луганським обласним судом 19 липня 1941 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАПОВАЛОВ Макар Сергiйович, 1868 р.
народження, смт Новодар'ївка Ровенькiвської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Новодар'ївцi, селянин-одноосiбник. Постановою
Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 11 липня 1932 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАПОВАЛОВ (ШАПОВАЛ) Микола Дем'янович, 1892 р. народження, с. Тарасiвка Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Тарасiвцi, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 2 сiчня 1933 року засу-

джений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШАПОВАЛОВ Микола Тимофiйович, 1908
р. народження, с. Донцiвка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Донцiвцi,
колгоспник к-пу "Комунар". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Харкiвської обл. 28 березня 1943
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ШАПОВАЛОВ Олександр Самiйлович,
1882 р. народження, смт Павлiвка Свердловської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну, сторож к-пу
«Заповіт Ілліча». Вiйськовим трибуналом 18 армiї
12 листопада 1941 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 22 листопада 1941 року. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
ШАПОВАЛОВ Олексiй Васильович, 1920
р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, сержант 181 запасного стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом
Мiчурінського гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 18
травня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ШАПОВАЛОВ Олексiй Микитович, 1890 р.
народження, Близнюкiвський р-н Харкiвської обл.,
українець, освiта середня. Проживав у м. Краснодонi, майстер вуглерозвiдувальної партiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1943
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШАПОВАЛОВ Павло Антонович, 1888 р.
народження, с. Iнгуло-Кам'янка Новгородкiвського
р-ну Кiровоградської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Зоринiвка Мiловського р-ну,
рахiвник к-пу "Червона зiрка". 22 червня 1942 року
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi
тилу вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАПОВАЛОВ Павло Данилович, 1906 р.
народження, с. Новоохтирка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, возiй вугiлля "Пiвнiчдондресу". "Трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 20 сiчня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШАПОВАЛОВ Павло Євдокимович, 1880
р. народження, с. Воєводське Троїцького р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, тесляр житлокоопу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 14 лютого 1942
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ШАПОВАЛОВ Пантелiй Микитович, 1902
р. народження, с. Пiщане Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, iнструктор санепiдемстанцiї. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960
роцi.
ШАПОВАЛОВ Петро Андрiйович, 1923 р.
народження, смт Краснорiченське Кремiнського рну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий протитанкового батальйону 181 танкової бригади. Вiйськовим трибуналом гарнiзону м.
Волгограда, Росiйська Федерацiя, 26 червня 1942
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року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ШАПОВАЛОВ Петро Степанович, 1915 р.
народження, с. Новоохтирка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець.
Арештований 8 листопада 1941 року за пiдозрою у
дезертирствi. 25 листопада 1941 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.
ШАПОВАЛОВ Родiон Трохимович, 1877 р.
народження, с. Волнухине Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, сторож мiськхарчоторгу. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАПОВАЛОВ Семен Олексiйович, 1894 р.
народження, с. Красне Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у кол.с. Василiвка Розкiшненської сiльради Лутугинського р-ну, вантажник Луганського горiлчаного з-ду. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ШАПОВАЛОВ Стефан Антонович, 1896 р.
народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Бараникiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 27 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.
ШАПОВАЛОВ Терентiй Степанович, 1908
р. народження, с. Трипiлля Артемiвського р-ну Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, завiдуючий магазином залiзничних запасних частин. Вiйськовим трибуналом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 7 жовтня 1941 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШАПОВАЛОВ Тихiн Прокопович, 1901 р.
народження, с. Барвiнкове Барвінківського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Золоте Первомайської мiськради, начальник зал.ст. Мар'ївка. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ШАПОВАЛОВ Федiр Андрiйович, 1897 р.
народження, с. Верхня Дуванка Сватiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Верхнiй
Дуванцi, колгоспник к-пу "Червона зiрка".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАПОВАЛОВ Федiр Леонтiйович, 1913 р.
народження, с. Новоохтирка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, бурильник шахти iм. Войкова. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959
роцi.
ШАПОВАЛОВ Федiр Федосiйович, 1896 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.
ШАПОВАЛОВ Якiв Калинович, 1888 р. народження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Золоте
Первомайської мiськради, кучер кiнного двору шахти "Золоте". Арештований 18 серпня 1933 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у
справi немає. Реабiлiтований у 1997 роцi.
ШАПОВАЛОВА Анастасiя Дмитрiвна,
1896 р. народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну, українка, неписьменна. Проживала в Новомикiльському, без певних занять. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 10 жовтня
1941 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у
1990 роцi.
ШАПОВАЛОВА Євдокiя Панасiвна, 1908 р.
народження, с. Лимарiвка Бiловодського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську,
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 13 вересня 1941 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1992 роцi.
ШАПОВАЛОВА-ВАСИЛЕВИЧ Марiя Миколаївна, 1899 р. народження, м. Луганськ, українка, освiта початкова. Проживала в Луганську, домогосподарка. Арештована 18 листопада 1937 року як
дружина репресованого за звинуваченням у зрадi
Батькiвщини. 1 грудня 1937 року справу припинено, з-під варти звільнена. Реабiлiтована у 1937 роцi.
ШАПОВАЛОВА Марiя Орефiївна, 1896 р.
народження, смт Слов'яносербськ, українка, освiта
початкова. Проживала в м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, робiтниця медамбулаторiї. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 1947 року
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована
у 1961 роцi.
ШАПОВАЛОВА Олександра Iванiвна,
1921 р. народження, с. Куземiвка Сватiвського рну, українка, освiта початкова. Проживала в Куземiвцi, не працювала. Вiйськовим трибуналом 6
армiї 16 лютого 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1993 роцi.
ШАПОВАЛОВА Ольга Якимiвна, 1914 р.
народження, с. Бiлий Колодязь Вовчанського р-ну
Харкiвської обл., українка, освiта початкова. Проживала в смт Ящикове Перевальського р-ну, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом Алчевського
гарнiзону 11 квiтня 1942 року засуджена до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1967 роцi.
ШАПОВАЛОВА Софiя Iванiвна, 1916 р. народження, с. Тарасовка Чертковського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українка, освiта початкова. Проживала в с. Шелестiвка Мiловського рну, колгоспниця к-пу iм. Котовського. Арештована
16 листопада 1941 року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй агiтацiї. 18 квiтня 1942 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ШАПОВАЛОВА Харитина Iванiвна, 1896
р. народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в Бараникiвцi, колгоспниця к-пу "Квiтка". 25 квітня 1942
року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС вiйськової частини 1080 засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1990 роцi.
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ШАПОРЕВ Наум Iванович, 1903 р. народження, м. Красний Луч, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 33 артилерiйського полку 14 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 5 танкової армiї 22 листопада 1942 року
засуджений до розстрiлу заочно. 26 сiчня 1943 року
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1943 роцi.
ШАПОРЕНКО Василь Олексiйович,1924 р.
народження, смт Троїцьке, українець, освiта середня. Проживав у Троїцькому, колгоспник к-пу
"КIМ". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 20 серпня 1943 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ШАПОРЕНКО Максим Андрiйович, 1905
р. народження, с. Мар'їне Поле Близнюкiвського рну Харкiвської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Попасна, вантажник вугiльного
складу зал.ст. Попасна. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 31 серпня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ШАПОРЕНКО Павло Петрович, 1875 р. народження, смт Троїцьке, українець, неписьменний.
Проживав у Троїцькому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР
від 23 грудня 1932 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАПОРЕНКО Тихiн Якимович, 1891 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта початкова. Проживав у Троїцькому, завгосп к-пу "КIМ".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 31 березня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШАПОРЕНКО Юхим Петрович, 1892 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта початкова. Проживав у кол.с. Григорiвка Троїцької сiльради Троїцького р-ну, сторож 9-ї буддiльницi залiзничної магiстралi Москва-Донбас. "Трiйкою" УНКВС
по Московськiй обл., Росiйська Федерацiя, 11 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 20 березня 1938 року. Реабiлiтований у 1961
роцi.
ШАПОШНИКОВ Iван Iванович, 1904 р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськради, гiрничий десятник
шахти № 33-37. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАПОШНИКОВ Iван Омелянович, 1921 р.
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Дяковому,
тимчасово не працював. Арештований 1 грудня
1941 року за звинуваченням в ухиляннi вiд служби
в армiї. 21 грудня 1941 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШАПОШНИКОВ Микола Федорович, 1877
р. народження, с. Сенькове Куп'янського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Бугаївка Перевальського р-ну, кочегар
шахти № 5. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7

грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ШАПОШНИКОВ (ШАПКА) Павло Леонтiйович, 1898 р. народження, с. Євсуг Бiловодського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Євсузi, рахiвник Євсузької МТС. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ШАПТАЛА Борис Олексiйович, 1888 р. народження, с. Орловець Петрiвського р-ну Київської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Красний Луч, вибiйник шахти № 4-бiс. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШАРА Якiв Iванович, 1896 р. народження,
Польща, 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 1963 роцi.
ШАРАЄВ Марко Iванович, 1880 р. народження, смт Єсаулiвка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Єсаулiвцi,
коваль к-пу "Пролетар". Спецколегiєю Донецького
обласного суду 9 вересня 1935 року засуджений до
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1988 роцi.
ШАРАНДIН Митрофан Iванович, 1904 р.
народження, м. Дебальцеве Донецької обл., росiянин, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б).
Проживав у м. Алчевську, начальник вагоноремонтного пункту зал.ст. Алчевськ. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 9 грудня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Страчений 17 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ШАРАПОВ Олександр Максимович, 1906
р. народження, с. Красне Совєтського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, слюсар з-ду
"Донсода". Арештований 22 лютого 1943 року за
звинуваченням у службi в нiмецькiй полiцiї пiд час
окупацiї. В ходi слiдства злочинну дiяльнiсть доведено не було. 20 липня 1943 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ШАРАПОВА-ЧОРНОВОЛОВА Дар'я Пилипiвна, 1905 р. народження, с. Устинiвка Попаснянського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в Устинiвцi, домогосподарка. Арештована 6
липня 1942 року за звинуваченням в участi у масових безпорядках. 2 квiтня 1943 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1943 роцi.
ШАРЕНКО Яким Якович, 1874 р. народження, с. Миколаївка Станично-Луганського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, сторож магазину № 12 Жовтневого райхарчоторгу. Постановою Особливої наради при НКВС
СРСР від 12 вересня 1942 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ШАРИГIН Євген Iванович, 1884 р. народження, с. Сичовка Сичовського р-ну Смоленської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня.
Проживав у м. Красний Луч, iнженер гiрничотехнiчної iнспекцiї тресту "Донбасантрацит". "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року
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засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958
роцi.
ШАРКАДI Марiя Карлiвна, 1892 р. народження, м. Москва, Росiйська Федерацiя, нiмкеня,
освiта середня. Проживала в м. Брянка, друкарка-перекладачка Брянківського рудоуправлiння. Арештована 25 листопада 1933 року за звинуваченням
у шпигунствi на користь Нiмеччини. 11 лютого
1934 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у
1994 роцi.
ШАРКАДI Стефан Юзефович, 1881 р. народження, Угорщина, угорець, освiта середня. Проживав у м. Брянка, буровий майстер геологорозвiдки. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
ШАРКО Iван Калiстратович, 1893 р. народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Фрунзе Слов’яносербського р-ну, завiдуючий гаражем
зал.ст. Сентянiвка. Особливою "трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 26 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 26 травня 1939 року
Артемівським відділенням ДТВ Донецької обл.
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШАРКО Павло Миколайович, 1902 р. народження, м. Олександрiвськ Артемівської райради м.
Луганська, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий ремонтно-вiдновлювальної бази. Військовим трибуналом 12 армії 8 квiтня 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШАРКОВА Євгенiя Якiвна, 1926 р. народження, с. Бондарево Михайловського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта
н/середня. Проживала в м. Лисичанську, учениця
бухгалтера райфiнвiддiлу. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 30 квiтня 1945 року
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована
у 1965 роцi.
ШАРОВ Авакум Iванович, 1869 р. народження, с. Крепi Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Крепях, селянин-одноосiбник. Колегiєю Донецької ГубЧК 26
серпня 1920 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШАРОВ Григорiй Федорович, 1870 (1874) р.
народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новоборовому, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi.
Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16
березня 1930 року висланий на 7 р. за межi України. 30 червня 1942 року Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової частини
1080 засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований в
обох справах у 1989 роцi.
ШАРОВ Iван Захарович, 1886 р. народження, с. Гарасимiвка Станично-Луганського р-ну, росіянин, освiта початкова. Проживав у Гарасимiвцi,
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 5 лютого 1930
року засуджений до 8 р. позбавлення волi.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня

1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований в обох справах у 1989 роцi.
ШАРОВ Iлля Савелiйович, 1911 р. народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську,
каменяр крейдяного кар'єру з-ду "Донсода". Арештований 3 травня 1938 року за звинуваченням у
приналежностi до контрреволюцiйної повстанської
органiзацiї. 4 сiчня 1939 року справу припинено за
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШАРОВ Микола Парфирович, 1902 р. народження, с. Гарасимiвка Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Гарасимiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 14 березня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. 16 квiтня 1933 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ШАРОВ Митрофан Михайлович, 1902 р.
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня.
Проживав у Луганську, помiчник начальника цеху
з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 9 травня 1943 року за пiдозрою у зрадництвi радянських
громадян нiмецьким окупантам. В процесi слiдства
злочинну дiяльнiсть доведено не було. 29 липня
1943 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШАРОВ Михайло Амвросiйович, 1867 р.
народження, смт Станично-Луганське, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Ростовi-на-Дону,
Росiйська Федерацiя, не працював. Арештований 17
лютого 1934 року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 5 вересня 1934 року справу
припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1934 роцi.
ШАРОВ Михайло Григорович, 1899 р. народження, с. Гарасимiвка Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Гарасимiвцi, колгоспник. Арештований 1 грудня 1932
року за звинуваченням в контрреволюцiйнiй агiтацiї. 22 березня 1933 року справу припинено за недоведенiстю злочинних дій, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШАРОВ Олексiй Олексiйович, 1907 р. народження, с. Машликiно Мiллеровського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у с. Олександрiвка СтаничноЛуганського р-ну, секретар Олександрiвської
сiльради. Арештований 1 березня 1933 року за звинуваченням в контрреволюцiйному саботажi. 5
квiтня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШАРОВ Омелян Григорович, 1877 р. народження, с. Олександрівка Сватівського р-ну, українець, неписьменний. Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу "Жовтнева революцiя". 5
червня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений до розстрiлу. 1 липня 1942 року Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШАРОВ Панас Михайлович, 1900 р. народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну, украї-
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нець, освiта початкова. Проживав у Новоборовому,
селянин-одноосiбник. Арештований 17 лютого
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 березня 1930 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.
ШАРОВ Порфирiй Сергiйович, 1898 р. народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-ну,
росіянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду iм. Косiора. Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого 1934 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШАРОВ Прокiп Сергiйович, 1892 р. народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-ну, росіянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
слюсар з-ду iм. Жовтневої революцiї. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого 1934
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАРОВ Семен Павлович, 1905 р. народження, с. Гарасимiвка Станично-Луганського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Гарасимiвцi, бухгалтер к-пу iм. Калiнiна. Особливою
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 8 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШАРУН Iван Iларiонович, 1924 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 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ШАТАЛОВ Iван Дмитрович, 1908 р. народження, Курська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську
Перевальського р-ну, коногон шахти № 10. Арештований 6 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.
ШАТАЛОВА Меланiя Дмитрiвна, 1904 р.
народження, м. Кiровськ, росiянка, освiта початкова. Проживала в Кiровську, лебiдчиця шахти "Голубiвська". Вiйськовим трибуналом 12 армiї 5 липня
1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 16
червня 1947 року вирок скасовано за недоведенiстю
злочину, справу припинено, з-пiд варти звiльнена.
Реабiлiтована у 1994 роцi.
ШАТЕРНЯК Володимир Васильович, 1890
р. народження, м. Рига, Латвiя, латиш, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, помiчник машинiста турбiни теплоелектроцентралі з-ду iм. Жовтневої
революцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР
12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ШАТИЛО Василь Григорович, 1911 р. народження, с. Литвинець Канiвського р-ну Київської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Кремiнна, електрослюсар шахти "Кремiнна". Арештований 10 травня 1942 року за звинуваченням у
приналежностi до антирадянської групи та в антирадянськiй агiтацiї. 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.
ШАТИЛО Михайло Карпович, 1895 р. народження, с. Бiленьке Бiленського р-ну Катеринославської губернiї, українець, освiта н/середня. Проживав у с. Калинiвське Бiлокуракинського р-ну,
черговий зал.ст. Острогляд. "Трiйкою" УНКВС по
Московськiй обл., Росiйська Федерацiя, 11 березня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 20 березня 1938 року. Реабiлiтований у 1959
роцi.
ШАТИЛОВ Євген Трохимович, 1925 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта н/середня.
Вiйськовослужбовець, рядовий. Вiйськовим трибуналом 15 повiтрянодесантної бригади 12 сiчня 1944
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1997 роцi.
ШАТИЛОВ (ШЕТИЛОВ) Іван Олексійович, 1916 р. народження, українець, освіта початкова. Проживав за місцем народження, колгоспник.
Особливою нарадоб при НКВС СРСР 15 квітня
1944 року засуджений до 7 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1958 році.
ШАТКОВСЬКИЙ Антон Федорович,1892 р.
народження, Мархлевський р-н Київської обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Пiски
Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу "Правда".
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШАТКОВСЬКИЙ Арсентiй Миколайович,
1915 р. народження, Мархлевський р-н Київської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.
Пiски Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу
"Правда". Особливою нарадою при НКВС СРСР 13
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАТКОВСЬКИЙ Станiслав Костянтинович, 1900 (1901) р. народження, Польща, поляк,
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, головний бухгалтер технiчної бази тресту "Лисичанськвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 5
лютого 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ШАТОХА Петро Кузьмич, 1913 р. народження, с. Iллiвка Краснодонського р-ну, українець, освiта середня. На час арешту член ВКП(б).
Вiйськовослужбовець, начальник артилерiйського
постачання навчального батальйону 330 стрiлецької дивiзiї. Арештований 30 серпня 1942 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 жовтня
1942 року виправданий Вiйськовим трибуналом
330 стрiлецької дивiзiї, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.
ШАТОХIН Iван Кузьмич, 1918 р. народження, Iвановський р-н Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Перевальську, машинiст електровоза шахти iм. Сталiна. Арештований 9 серпня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї та шкiдництвi. 2
сiчня 1939 року справу припинено за недостатнiстю
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШАТОХIН Костянтин Михайлович, 1903 р.
народження, с. Кривицькi Буди Бєловського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
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та початкова. Проживав у м. Антрацитi, тесляр будцеху тресту "Боковоантрацит". Арештований 20
квiтня 1945 року за звинуваченням в ухиляннi вiд
евакуацiї. 20 липня 1945 року виправданий
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. Реабiлiтований у 1945 роцi.
ШАТРОВ Iван Андрiйович, 1898 р. народження, с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Спiваківцi, селянин-одноосiбник. Арештований 6 травня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13
червня 1933 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШАТСЬКИЙ Дмитро Антонович, 1909 р.
народження, с. Самсонiвка Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, десятник шахти № 2-бiс. Донецьким обласним
судом 23 червня 1938 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШАТУНОВ Володимир Iванович, 1904 р.
народження, м. Уфа Башкирської АРСР, Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, головний бухгалтер облвідділення
тресту "Укрголовмолоко". Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 29 червня 1942 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ШАТУРА Василь Пантелеймонович, 1887
р. народження, смт Штерiвка Краснолуцької
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Штерiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 1
грудня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 сiчня 1934 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШАТУРСЬКА Марiя Йосипiвна, 1887 р. народження, смт Городок Городоцького р-ну Вiнницької обл., полька, неписьменна. Проживала в с.
Чепигiвка Сватiвського р-ну, домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 грудня 1937
року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1989
роцi.
ШАТУРСЬКА Розалiя Миколаївна, 1870 р.
народження, смт Городок Городоцького р-ну
Вiнницької обл., полька, неписьменна. Проживала в
с. Климiвка Кремiнського р-ну, колгоспниця к-пу
iм. Кагановича. Арештована 22 вересня 1937 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 жовтня 1937 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1995 роцi.
ШАТУРСЬКИЙ Володимир Мартинович,
1910 р. народження, смт Городок Городоцького рну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м. Сватове, техпрацівник аптеки зал.ст.
Сватове. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 16
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШАУБЕРТ Iван Iванович, 1914 р. народження, с. Ритикове Свердловської мiськради,
нiмець, освiта початкова. Проживав у Ритиковому,
колгоспник к-пу iм. К. Лібкнехта. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1964 роцi.
ШАУБЕРТ Фрiдрiх Фрiдрiхович, 1904 р. народження, кол.к. Грекове-Єлизаветинська Благiвсь-

кої сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 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.
ШАУДЗЯНIС Антон Людвiгович, 1888 р.
народження, с. Зелена Волочиського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Курячiвка Маркiвського р-ну, тесляр к-пу "Країна
Рад". Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАФРАН Юзеф Степанович, 1888 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, головний пекар пекарнi зал.ст. Рубiжне. Арештований 29 листопада 1932 року за звинуваченням у шпигунствi. 15 грудня 1932 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШАФРIН Генрiх Михайлович, 1870 р. народження, Польща, нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Мiстки Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу
iм. Постишева. Арештований 28 жовтня 1937 року
за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 27 грудня 1938 року справу
припинено за смертю звинувачуваного. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ШАХ Iван Якимович, 1900 р. народження, с.
Юськiвцi Лановецького р-ну Тернопiльської обл.,
українець, освiта середня. Проживав у с. Воєводське Троїцького р-ну, шкільний учитель. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШАХМАН Тетяна Антонiвна, 1915 р. народження, с. Бєловодьє Нижньо-Надеждінського р-ну
Нижньо-Уральської обл., Росiйська Федерацiя,
українка, неписьменна. Проживала в м. Луганську,
маляр з-ду iм. 20-рiччя Жовтня. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 24 жовтня 1942
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1993 роцi.
ШАХНАЗАРОВ Авак Аршакович, 1890 р.
народження, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя,
вiрмен, освiта середня. Проживав у м. Сватове, завiдуючий госпчастиною з-ду № 7. Вiйськовим трибуналом Сватiвського гарнiзону 7 травня 1942 року
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШАХНО Норберт Олександрович, 1885 р.
народження, с. Киселевцi, Мiнська губернiя, Бiлорусь, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, рахiвник технiчної бази тресту "Боковоантрацит". Комiсiєю НКВС
i Прокуратури СРСР 19 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ШАХНЮК Феодосiй Павлович, 1899 р. народження, с. Рiвки Славутського р-ну Вiнницької
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
Бiрюкове Свердловської мiськради, колгоспник кпу iм. Калiнiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАХОВ Пилип Миколайович, 1901 р. народження, с. Крутіно Каменського р-ну Ростовської
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обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища.
Проживав у м. Рубiжне, помiчник головного iнженера Рубiжанської групи хiмiчних заводiв. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 22 березня 1931
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ШАХОВ Прокопій Семенович, 1890 р. народження, с. Тетерев Прохоровського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.
Артемiвську Перевальського р-ну, завiдуючий шахтою Артемiвського мiсцевпрому. Арештований 15
серпня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до шпигунсько-диверсiйної органiзацiї. 22
жовтня 1938 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1938 роцi.
ШАХОВАЛ Мар'ян Карлович, 1900 р. народження, с. Клинини Волочиського р-ну Вiнницької
обл., поляк.Проживав у с. Пантюхине Новопсковського р-ну, чорнороб к-пу iм. Сталiна. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988
роцi.
ШАХУНОВ Iван Михайлович, 1891 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Городищi, селянин-одноосiбник. Постанової Особливої наради
при ДПУ УРСР від 11 лютого 1932 року висланий
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАХУНОВА Єфросинiя Iзотiвна, 1910 р.
народження, смт Городище Перевальського р-ну,
росiянка, освiта початкова. Проживала в Городищi,
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 2 серпня 1944 року засуджена до 15 р. позбавлення волi. 14 червня 1955 року
Вiйськовим трибуналом Київського вiйськового
округу справу повернено на дослiдування. 16 серпня 1955 року постановою УКДБ Луганської обл.
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ШАЦ Анна Костянтинiвна, 1897 р. народження, м. Бобринець Херсонської губернiї, росiянка, освiта середня. Проживала в м. Луганську, завiдуюча бiблiотекою педiнституту. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1957 роцi.
ШАЦ Соломон Вульфович, 1903 р. народження, Нiмеччина, єврей, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, службовець млину "Червона
зірка". Репресований двiчi. Арештований 18 жовтня
1925 року за звинуваченням у приналежностi до
контрреволюцiйної сiонiстської органiзацiї. 27
квiтня 1926 року справу припинено за недоведенiстю складу злочину. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 11 жовтня 1938 року.
Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 i 1989 роцi.
ШАЦ Якiв Якович, 1899 р. народження, Мелiтопольський р-н Запорiзької обл., нiмець, освiта
початкова. Проживав у м. Лисичанську, працівник
тресту "Енергобуд". Арештований 9 сiчня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14
лютого 1932 року справу припинено за недостатніс-

тю матеріалів для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШАЦЬКА Вiра Абрамiвна, 1917 р. народження, с. Новоборовицi Свердловської мiськради,
українка, освiта н/середня. Проживала в Новоборовицях, секретар сiльради. Арештована 26 квiтня
1943 року за звинуваченням у зрадництвi радянських громадян нiмецькiй полiцiї в перiод окупацiї.
19 червня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ШАЦЬКИЙ Василь Петрович, 1914 р. народження, с. Новоборовицi Свердловської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Новоборовицях, не працював. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 17 сiчня 1942 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШАЦЬКИЙ Максим Iванович, 1912 р. народження, с. Степне Задонського р-ну Воронезької
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, не працював. Арештований 24 лютого 1943 року за звинуваченням у
вбивстві двох румун-комунiстiв. 18 серпня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ШАЦЬКИЙ Михайло Петрович, 1909 р. народження, с. Олександрiвка Свердловської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у с. Камишатське Куйбишевського р-ну Ростовської обл.,
Росiйська Федерацiя, колгоспник к-пу iм. 18-ї
рiчницi Жовтня. Вiйськовим трибуналом 5 донського козачого корпусу 1 липня 1943 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993
роцi.
ШАЦЬКИЙ Олександр Петрович, 1902 р.
народження, с. Новоборовицi Свердловської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Новоборовицях, колгоспник к-пу "Культурний
хлiбороб". Постановою Донецького мiжрайсуду від
13 червня 1932 року засуджений до 2 р. 6 м-ців позбавлення волi. Верховним судом УРСР строк покарання знижено до 1 р. 6 м-ців. Реабiлiтований у
1932 роцi.
ШАЦЬКИЙ Федiр Дмитрович, 1906 р. народження, с. Новоборовицi Ровенькiвської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Новоборовицях, колгоспник к-пу "Культурний хлiбороб".
Постановою Донецького мiжрайсуду від 13 червня
1932 року засуджений до 2 р. 6 м-ців позбавлення
волi. Верховним судом УРСР строк покарання знижено до 1 р. 6 м-ців. Реабiлiтований у 1932 роцi.
ШАЦЬКИХ Єгор Iванович, 1904 р. народження, с. Карташовка Долгоруковського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у с-щі Софіівка Перевальського р-ну, вибiйник шахти № 1-бiс. Луганським обласним судом 21 серпня 1941 року засуджений до 5
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШАШЕЛОВ (СОКОЛЬСЬКИЙ) Іван Артемович, 1897 р. народження, х.М.Каменка, Каменський р-н Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта середня. Проживав на зал.ст. Комишеваха, технік-лісовод Попаснянської дистанції путі. Особливою нарадою при НКВС СРСР 5 червня
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1939 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ШАШЕРЯ (ШАШЕРА) Григорiй Якович,
1889 р. народження, с. Кам'янка, Чернiгiвська обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, рахiвник житлово-комунального вiддiлу з-ду
iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШАШКОВ Матвiй Фiопентiйович, 1892 р.
народження, с. Самсонiвка Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, кочегар педiнституту. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШАШУРIН Матвiй Iванович, 1871 р. народження, х. Баски, Усть-Медведицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, сторож
шахти №16-біс. Арештований 22 жовтня 1933 року
за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 26 жовтня 1933 року з-під варти звільнений під підписку про невиїзд. 26 сiчня
1934 року справу припинено за недоцiльнiстю притягнення до суду, підписку про невиїзд анульовано.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШАШУРIН Федот Iларiонович, 1894 р. народження, х. Калач, Перелазовський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, коваль
госпчастини тресту "Донбасантрацит". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ШВАБЕ Альвiн Кристинович, 1882 р. народження, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, електрозварник шахти № 12.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШВАГАРІК Вiльгельмiна Iванiвна, 1879 р.
народження, Марiупольський р-н Донецької обл.,
нiмкеня, освiта початкова. Проживала у кол.с. Чапаєве Першозванiвської сiльради Лутугинського рну, домогосподарка. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджена до
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ШВАГАРІК (ШВАГЕРІК) Петро Iванович,
1887 р. народження, Марiупольський р-н Донецької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у кол.с.Чапаєве Першозванiвської сiльради Лутугинського
р-ну, виноградар к-пу iм. Чапаєва. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 14 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШВАГАРІК Якiв Iванович, 1885 р. народження, Марiупольський р-н Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у кол.с. Чапаєве Першозванiвської сiльради Лутугинського р-ну,
колгоспник к-пу "Драйлiнде". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 14 серпня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Вирок виконано 26 серпня 1937 року.
Реабiлiтований у 1969 роцi.
ШВАЙДЕТСЬКИЙ Микола Павлович,
1894 р. народження, м. Шепетiвка Iзяславського рну 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 1969 роцi.
ШВАЙЦЕР Бенiамiн Християнович, 1901 р.
народження, с. Жовте Баранівського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта н/середня. Проживав у смт
Бiлокуракине, столяр залiзничної магiстралi Москва-Донбас. Особливою нарадою при НКВС СРСР 8
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ШВАЙЦЕР Йосип Iванович, 1897 р. народження, Угорщина, нiмець, освiта вища. Проживав
у м. Луганську, iнженер вiддiлу технiчного контролю з-ду iм. Жовтневої революцiї. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 4 листопада
1937 року висланий за межi СРСР. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ШВАЙЦЕР Юлiус Юлiусович, 1902 р. народження, с. Пулине Пулинського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Скородна Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Червоне поле". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШВАРЦ Борис Якович, 1888 р. народження,
кол. № 13 Люксембурзького р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.
Красний Луч, робiтник шахти № 21. Вiйськовим
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 12
квiтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ШВАРЦ Готлiб Єгорович, 1911 р. народження, к. Кубріно Матвєєво-Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, колгоспник к-пу
"Паризька комуна". Донецьким обласним судом 29
квiтня 1937 року засуджений до 4 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШВАРЦ Едуард Кiльянович, 1886 р. народження, с. Листiвка Новомиколаївського р-ну Запорiзької обл., нiмець, освiта н/середня. Проживав у
м. Луганську, рахiвник житлокомбiнату. Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегії ДПУ
УРСР 25 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 6 квiтня 1938 року арештований за звинуваченням в антирадянськiй діяльності. Справу припинено за смертю підслідного, що
сталася 7 липня 1938 року. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1994 роках.
ШВАРЦ Йосип Борисович, 1919 р. народження, смт Софiївський Краснолуцької мiськради,
нiмець, освiта початкова. Проживав у Софiївському, робiтник шахти № 21. Вiйськовим трибуналом
Харкiвського вiйськового округу 19 лютого 1937
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ШВАРЦ Карл Карлович, 1917 р. народження, к. Новоандрiановка Матвєєво-Курганського рну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець,
освiта початкова. Проживав у смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськради, тракторист радгоспу шахти
№ 33-37. Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 13 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШВАРЦ Леопольд Бернардович, 1897 р. народження, с. Бабичiвка Пулинського р-ну Київської
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обл., нiмець, неписьменний. Проживав у с-щi Малохатка Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу iм.
Артема. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШВАРЦ Лiдiя Карлiвна, 1913 р. народження, к. Новоандрiановка Матвєєво-Курганського рну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмкеня,
освiта початкова. Проживала в смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськради, завiдуюча їдальнею радгоспу "Лобiвський". Арештована 29 травня 1938 року
за звинуваченням у шпигунствi. Рiшення у справi
немає. Реабiлiтована у 1960 роцi.
ШВАРЦ Олександр Єгорович (Генрiхович), 1902 р. народження, к. Новоандрiановка Матвєєво-Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у
кол.к. Грекове-Єлизаветинська Благiвської сiльради
Ровенькiвської мiськради, колгоспник к-пу "13-та
рiчниця Жовтня". Донецьким обласним судом 24
сiчня 1939 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШВАРЦ Олександр Федорович, 1899 р. народження, м. Красний Луч, нiмець, освiта початкова. Проживав у Красному Лучi, слюсар Краснолуцької МТС. Репресований двiчi. Народним судом м.
Красний Луч 22 лютого 1936 року засуджений до 1
р. 6 м-цiв позбавлення волi. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 15 лютого 1938 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1936 i 1989 роках.
ШВАРЦ Отто Федорович (Фрiдрiхович),
1914 р. народження, м. Красний Луч, нiмець, освiта
н/середня. Проживав у с. Боровеньки Кремiнського
р-ну, шкiльний учитель. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 жовтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШВАРЦБУРД Григорiй Мойсейович, 1902
р. народження, Кам'янець-Подiльська обл., єврей,
освiта н/середня. Проживав у м. Луганську, бухгалтер матерiально-виробничого вiддiлу кооперативного швейно-промислового комбiнату. Луганським
обласним судом 11 травня 1939 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. 11 серпня 1939 року Верховним судом УРСР мiру покарання знижено до 5 р.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШВАЧКА Григорій Кононович, 1880 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШВАЧКА (ШВАЧКО) Никифор Григорович, 1908 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
у м. Луганську, возій-приватник. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШВАЧКА (ШВАЧКО) Пилип Олексiйович,
1892 р. народження, с. Олексiївка Новоайдарського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, кучер текстильної фабрики. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.

ШВАЧКА Семен Григорович, 1899 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Грушове
Краснолуцької мiськради, робiтник шахти № 152.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959
роцi.
ШВАЧКА (ШВАЧКО) Степан Семенович,
1883 р. народження, с. Нововодяне Кремiнського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, крiпильник шахти iм. Титова. Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШВАЧКО Кiндрат Федорович, 1878 р. народження, с. Гаврилiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Гаврилiвцi,
колгоспник. Арештований 12 серпня 1935 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 жовтня
1935 року справу припинено за вiдсутнiстю складу
злочину. Реабiлiтований у 1935 роцi.
ШВАЧКО Серафим Тимофiйович, 1905 р.
народження, м. Луганськ, українець, освiта вища.
Проживав у Луганську, головний енергетик з-ду №
60. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 21 жовтня 1938 року засуджений до 15
р. позбавлення волi. 11 квiтня 1940 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1940
роцi.
ШВЕД Андрiй Степанович, 1899 р. народження, м. Стародуб Орловської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, начальник змiни мiськвiддiлу зв'язку. Арештований 7
лютого 1938 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 9 сiчня
1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ШВЕДЕРІК Рейнгольд Фердiнандович,
1912 р. народження, к. Світанок Пулинського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Iллiнка Троїцького р-ну, конюх к-пу "Шлях до
соцiалiзму". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШВЕДОВ Михайло Кiндратович, 1888 р.
народження, с. Верхнiй Рог Корсаковського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, завiдуючий
міськторгвiддiлом. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1955 роцi.
ШВЕДУНОВ Григорій Іванович, 1911 р. народження, с. Веселеньке Миколаївської сільради Білокуракинського р-ну, українець, освіта початкова.
Військовослужбовець, рядовой Балтійського флоту.
Арештований 14 жовтня 1935 року за звинуваченням у шпигунстві. 10 листопада 1935 року справу
припинено, з-під варти звільнений. Реабілітований
у 1935 році.

598

Назвемо всіх поіменно
ШВЕДУНОВА Олександра Iванiвна, 1910
р. народження, с. Миколаївка Станично-Луганського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в м.
Луганську, завгосп дитсадка № 8. Арештована 9 червня 1945 року за звинуваченням у розголошеннi
державної таємницi. 14 липня 1945 року вiдповiдно
до Указу Президiї Верховної Ради СРСР від 7 липня 1945 року про амнiстiю справу припинено. Реабiлiтована у 1945 роцi.
ШВЕДЧЕНКО Iван Олексiйович, 1899 р.
народження, кол.с. Черкаський Брiд Новоганнiвської сiльради Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Новоганнiвка Краснодонського р-ну, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР від 2 квiтня 1930 року висланий на 5
р. за межi України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 серпня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 26 серпня 1938 року. Реабiлiтований вiдповiдно у 1990 i 1958 роках.
ШВЕДЧЕНКО Максим Антонович, 1877 р.
народження, с. Жовтневе Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Розiвка Сватiвського р-ну, робiтник радгоспу "Зелений гай".
Арештований 13 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.
ШВЕДЮК Григорiй Михайлович, 1897 р.
народження, с. Малий Скнит Славутського р-ну
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Дякове Антрацитiвського р-ну, бригадир
рiльничої бригади колгоспу ім. Леніна. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1988 роцi.
ШВЕЙЦАРОВ Iван Iванович, 1908 р. народження, Куйбишевська обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Лисичанську, не працював. Арештований 28 лютого 1943 року
за звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької розвiдки. 31 травня 1943 року справу припинено за смертю пiдслiдного, що сталася 29 квiтня
1943 року. Реабiлiтований у 1996 роцi.
ШВЕЦОВ Георгiй Андрiанович, 1904 р. народження, х. Верхньо-Бiрюковський, Мигулiнський
р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, бурильник шахти iм. Ворошилова. Луганським обласним судом 16 липня 1941 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШВЕЦОВ Олександр Глiбович, 1893 р. народження, с. Стара Березовка Сергацького р-ну
Горьковської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта вища. Проживав у м. Петровське Краснолуцької міськради. Вiйськовослужбовець, вiйськовий
лiкар 162 полку вiйськ НКВС. Вiйськовим трибуналом Прикордонної i внутрiшньої охорони УРСР 20
березня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ШВЕЦЬ Анастасiй Єлисейович, 1883 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 1958 роцi.
ШВЕЦЬ Андрiй Омелянович, 1903 р. народження, с. Кісниця Ямпільського р-ну Вiнницької
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Антрацит, бурильник шахти № 2-бiс. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 25 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962
роцi.
ШВЕЦЬ Андрiй Юхимович, 1889 р. народження, Чертковський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у с. Микiльське Мiловського р-ну, колгоспник к-пу iм. Комiнтерну. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС по охоронi тилу Пiвденного фронту
10 липня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШВЕЦЬ Григорiй Андрiйович, 1902 р. народження, с. Iллiрiя Лутугинського р-ну, українець,
освiта початкова. На час арешту член ВКП(б).
Вiйськовослужбовець, завiдуючий дiловодством
штабу 536 окремого армiйського саперного батальйону 40 армiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Курської обл., Росiйська Федерацiя, 17 лютого 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ШВЕЦЬ Григорiй Олексiйович, 1896 р. народження, Бiльшевиськiвський р-н Кіровоградської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Стахановi, слюсар коксобензольного з-ду. Арештований 5 серпня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 10 жовтня 1932 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШВЕЦЬ Григорiй Спиридонович, 1896 р.
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Вовчоярiвцi, колгоспник к-пу "Переможець". Донецьким
обласним судом 15 липня 1932 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШВЕЦЬ Iван Олексiйович, 1897 р. народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Нововодяне Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу iм. Чкалова. Арештований 14 березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 15 липня 1943 року справу припинено за смертю
пiдслiдного, що сталася 9 липня 1943 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШВЕЦЬ Михайло Євдокимович, 1910 р. народження, с. Дiброва Мiловського р-ну, українець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий.
Вiйськовим трибуналом 218 стрiлецької дивiзiї 28
листопада 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ШВЕЦЬ Федiр Iванович, 1910 р. народження, с. Лозове Краснолиманського р-ну Донецької
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, слюсар з-ду "Гiрничий iнструмент".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 29 червня 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШВЕЧИКОВ Петро Матвiйович, 1888 р. народження, ст-ця Митякінська Тарасовського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, конюх
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мiського житлокоопу «Металіст». "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ШВИД Григорiй Гаврилович, 1901 р. народження, с. Кривці Семенiвського р-ну Полтавської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
Фрунзе Слов’яносербського р-ну, головний кондуктор товарних поїздiв зал.ст. Сентянiвка. Вiйськовим
трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 19 серпня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШВОЛЬ Андрiй Андрiйович, 1888 р. народження, к. Розiвка Марiупольського р-ну Донецької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, колгоспник к-пу iм. Тельмана. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 15 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШВОЛЬ Едуард Андрiйович, 1905 р. народження, м. Красний Луч, нiмець, освiта початкова.
Проживав у Красному Лучi, конюх к-пу iм. Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШВОЛЬ Едуард Якубович, 1894 р. народження, Артемiвський р-н Донецької обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. Тельмана.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШВОЛЬ (ШВАЛЬ) Петро Андрiйович (Генріхович), 1895 р. народження, к. Розівка Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, колгоспник кпу "Роте Фане". Репресований двiчi. Постановою
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26
сiчня 1933 року висланий на 3 р. за межi України.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1989 i 1990 роках.
ШВОЛЬ Теодор Андрiйович, 1916 р. народження, м. Красний Луч, нiмець, освiта початкова.
Проживав у Красному Лучi, колгоспник к-пу iм.
Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18
листопада 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ШВОЛЬ Теодор Якович, 1898 р. народження, Артемiвський р-н Донецької обл., німець, освiта
початкова. Проживав у кол.с. Чапаєве Першозванiвської сiльради Лутугинського р-ну, возiй пального к-пу iм. Чапаєва. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.
ШВОЛЬ Якiв Андрiйович, 1899 р. народження, к. Розiвка Марiупольського р-ну Донецької
обл., нiмець. Проживав у м. Красний Луч, колгоспник к-пу iм. Тельмана. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 14 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.
ШВОЛЬ Якiв Якович, 1906 р. народження,
с. Ребрикове Антрацитівського р-ну, нiмець. Проживав за місцем народження, конюх к-пу iм. Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.

ШЕБАЛІН Іван Іванович, с. Новоникольське Шуринського р-ну Воронезької обл., Російська
Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у
смт Мілове, робітник Маріупольського металургійного з-ду ім. Ілліча. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 29 січня 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ШЕБАНЕЦЬ Андрiй Георгiйович, 1896 р.
народження, с. Чермалик Марiупольського р-ну Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у м.
Алмазна Стахановської мiськради, завiдуючий магазином у с-щi радгоспу "Червоний прапор". Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШЕБАНОВ Микола Сергiйович, 1910 р. народження, с. Виселки Нiкольського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня.
Проживав у м. Старобiльську, фельдшер ветеринарної лiкарнi. Арештований 2 лютого 1943 року за
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 4 березня 1943
року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ШЕБЕКА (ШЕБЕКО) Станiслав Вiкентiйович, 1881 р. народження, с. Трояни, Днiпропетровська обл., поляк, освiта початкова. На час арешту
член ВКП(б). Проживав у м. Сватове, паровозний
машинiст депо Сватове. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ШЕБЕКО Андрiй Львович, 1893 р. народження, сл. Забрудська Бєлиницького р-ну Могильовської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта н/вища.
Проживав у м. Алчевську, начальник транспортного цеху з-ду iм. Ворошилова. Вiйськовою колегiєю
Верховного суду СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ШЕБЕКО Фаїна (Фаня) Лазарiвна, 1899 р.
народження, Бессарабiя, єврейка, освiта середня.
Проживала в м. Алчевську, домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 грудня 1937
року засуджена до 8 р. позбавлення волі як член сім’ї репресованого за звинуваченням у зраді Батьківщини. Реабiлiтована у 1956 роцi.
ШЕБИКА Гарасим Михайлович, 1878 р. народження, с. Просяне Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Просяному,
продавець магазину сiльпо. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 23 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕВЕЛА Лука Сергiйович, 1896 р. народження, Полтавська обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Писарiвка Новопсковського р-ну,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 11 лютого 1932 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШЕВЕЛА Федiр Iович, 1913 р. народження,
Кобеляцький р-н Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Сiмейкине Краснодонського р-ну, робiтник зал.ст. Сiмейкине. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 27 березня
1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
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ШЕВЕЛЄВ (ШЕВЕЛЬОВ) Василь Гарасимович, 1903 р. народження, с. Вiльховатка Вiльховатського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник тресту "Хлiббуд". Арештований 7 серпня 1938 року за
звинуваченням у приналежностi до шпигунсько-диверсiйної органiзацiї. 29 серпня 1938 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕВЕЛЄВ (ШЕВЕЛЬОВ) Омелян Кузьмич, 1920 р. народження, с. Ковалiвка Сватiвського
р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 41 полку. Вiйськовим трибуналом
14 стрiлецької дивiзiї 26 серпня 1943 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ШЕВЕЛЄВ (ШЕВЕЛЬОВ) Семен Iванович,
1880 (1874) р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Красному Кутi, колгоспник к-пу "Культура". Арештований 19 грудня 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 серпня 1939 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕВЕРЕВ (ШЕВИРЕВ, ШЕВЕРЬОВ, ШЕВИРЬОВ) Марко Олександрович, 1874 р. народження, кол.х. Манохине Давидо-Микiльської
сiльради Краснодонського р-ну, росiянин, освiта
початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при НКВС СРСР від 1 квiтня 1930 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕВЕРЕВ (ШЕВЕРЬОВ) Микола Олександрович, 1898 р. народження, кол.х. Манохине Давидо-Микiльської сiльради Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, вантажник шахти № 2-9. "Трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ШЕВЕРЕВ (ШЕВИРЕВ, ШЕВЕРЬОВ, ШЕВИРЬОВ) Микола Юхимович, 1898 р. народження, с. Верхньошевирiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Верхньошевирiвцi, слюсар Краснодонського райкомунгоспу.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
ШЕВЕРЕВ (ШЕВЕРЬОВ) Микола Юхимович, 1911 р. народження, с. Королiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав
у Королiвцi, колгоспник. Арештований 9 жовтня
1933 року за звинуваченням в антирадянськый агiтацiї. 14 жовтня 1933 року справу припинено за малозначнiстю. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ШЕВЕРЕВ (ШЕВЕРЬОВ, ШЕВИРЬОВ)
Тимофiй Тимофiйович, 1893 р. народження, кол.х.
Нижня Шевирiвка Верхньогарасимiвської сiльради
Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова.
Проживав у с-щі Світличне Краснодонської міськради, вибiйник шахти № 2-4. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШЕВЕРЬОВ Григорiй Никифорович, 1902
р. народження, с. Нижньодеревечка Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
м. Лисичанську, головний бухгалтер шахти iм. Вой-

кова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ШЕВЕРЬОВ (ШЕВИРЬОВ) Кузьма Максимович, 1886 р. народження, с. Малий Суходiл Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Краснодонi, охоронник змiшторгу.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1957 роцi.
ШЕВИРЕВ (ШЕВИРЬОВ) Афанасiй Георгiйович, 1896 р. народження, ст-ця Чертковська Морозовського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт
Крiпенський Антрацитiвської міськради, вантажник
залiзничних вагонiв шахти № 23. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ШЕВИРЕВ (ШЕВИРЬОВ) Iван Мусiйович,
1907 р. народження, с. Давидо-Микiльське Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Давидо-Микiльському, облiковець пального
к-пу "Шлях до соціалiзму". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ШЕВИРЕВ (ШЕВИРЬОВ) Пимiн Андрiянович, 1899 р. народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської мiськради, росiянин, освiта початкова.
Проживав за місцем народження, колгоспник к-пу
"10 рокiв Жовтня". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.
ШЕВИРЕВ (ШЕВИРЬОВ) Семен Андрiянович, 1897 р. народження, с. Верхньошевирiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова.
Проживав у смт Талове Краснодонського р-ну, селянин-одноосiбник. Арештований 10 березня 1931
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9
сiчня 1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕВИРЕВ (ШЕВИРЬОВ) Юхим Iллiч,
1882 р. народження, кол.х. Нижня Шевирiвка Верхньогарасимівської сільради Краснодонського р-ну,
росіянин, освiта початкова. Проживав у смт Iзварине Краснодонської мiськради, робiтник зал.ст. Iзварине. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕВИРЬОВ Андрiй Йосипович, 1889 р. народження, с. Микишiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Микишiвцi,
колгоспник к-пу «Прогрес». Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШЕВИРЬОВ Афанасiй Тихонович, 1899 р.
народження, с. Микишiвка Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Микишiвцi,
колгоспник к-пу "Прогрес". Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШЕВКУН Якiв Євдокимович, 1899 р. народження, с. Шовкунiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
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рядовий комендантського взводу бронетанкових
курсiв удосконалення командного складу. Вiйськовим трибуналом Челябiнського гарнiзону, Російська Федерація, 27 жовтня 1942 року засуджений до 8
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ШЕВЛЯКОВ Аврам Кiндратович, 1901 р.
народження, с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Червоному Жовтнi, колгоспник к-пу "Полум'я
Жовтня". Луганським обласним судом 26 червня
1950 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕВЛЯКОВ Геннадiй Варфоломiйович,
1900 р. народження, с. Масловка Iванiнського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Луганську, начальник
вiддiлу матерiальних балансiв облхарчопрому.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 18 листопада 1944 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШЕВЛЯКОВ Іван Григорович, 1912 р. народження, с. Нижня Богданівка Станично-Луганського р-ну, росіянин. Проживав за місцем народження, селянин-одноосібник. Арештований 4 жовтня
1930 року за участь у контрреволюційній групі. 30
грудня 1930 року звільнений під підписку про невиїзд. Реабілітований у 1989 році.
ШЕВЛЯКОВ Iван Iванович, 1891 р. народження, с. Малинове Станично-Луганського р-ну,
росiянин, неписьменний. Проживав у Малиновому,
приватний пiчник. Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 27 сiчня 1931 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕВЛЯКОВ Iлля Абрамович, 1903 р. народження, с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, росiянин, освіта початкова. Проживав у
Червоному Жовтні, колгоспник к-пу iм. Калiнiна.
Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ
УРСР вiд 27 сiчня 1931 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕВЛЯКОВ Прокiп Антонович, 1923 р. народження, с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, росіянин, освiта початкова. Проживав у
Червоному Жовтні, тракторист к-пу iм. Сталiна.
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 17
жовтня 1949 року засуджений до 25 р. позбавлення
волi. 15 квітня 1955 року Військовим трибуналом
Київського військового округу міру покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШЕВЛЯКОВ Тимофiй Iванович, 1888 р. народження, с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, росiянин, освіта початкова. Проживав у
Червоному Жовтні, колгоспник к-пу iм. Калiнiна.
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 27
сiчня 1931 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕВЦОВ Андрiй Степанович, 1909 р. народження, с-ще Вiльхове Станично-Луганського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 483 стрiлецького полку. Арештований 4
липня 1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 вересня 1943 року виправданий Вiйськовим трибуналом 177 стрiлецької дивiзiї.
Реабiлiтований у 1943 роцi.
ШЕВЦОВ Афанасiй Омелянович, 1889 р.
народження, с. Гарасимiвка Станично-Луганського

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.
ШЕВЦОВ Василь Iванович, 1895 р. народження, с. Лисогорка Куйбишевського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
н/середня. Проживав у м. Красний Луч, бухгалтер
шахти мiськкомунгоспу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ШЕВЦОВ Василь Тихонович, 1888 р. народження, кол.с. Петрiвське Верхньобогданiвської
сiльради Станично-Луганського р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження,
селянин-одноосiбник.
Постановою
Судової
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 13 березня
1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕВЦОВ Василь Федорович, 1894 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Проживав у Сватовому, завiдуючий парокотельнею
зал.ст. Сватове. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 10 серпня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ШЕВЦОВ Дмитро Степанович, 1909 р. народження, м. Старобiльськ, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 46 дивiзiону
вiйськ ОДПУ Пiвнiчнокавказького краю, Росiйська
Федерацiя. Арештований 2 сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30 травня
1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1999 роцi.
ШЕВЦОВ Єгор Сергійович, 1906 р. народження, с. Лозно-Олександрівка Білокуракинського
р-ну, українець, освіта початкова. Проживав за місцем народження, не працював. Військовим трибуналом Московського військового округу 7 вересня
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волі.
Військовою колегією Верховного суду СРСР 19 жовтня 1943 року міру покарання знижено до 8 р. Реабілітований у 1997 році.
ШЕВЦОВ Iван Антонович, 1901 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 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШЕВЦОВ Iван Iванович, 1910 р. народження, с. Пiски-Радькiвськi Борiвського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта н/вища. Проживав у смт
Софiївський Краснолуцької мiськради, вчитель
НСШ. Арештований 13 жовтня 1937 року за звинуваченням у перекручуваннi iсторiї з метою прищеплення учням контрреволюцiйних поглядiв. Рiшення
у справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕВЦОВ Iван Миколайович, 1888 р. народження, с. Плотина Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Плотинi, машинiст к-пу iм. Кагановича. Арештований 20 березня 1934 року за звинуваченням в антирадянськiй
дiяльностi. 5 травня 1934 року справу припинено за
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1934 роцi.
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ШЕВЦОВ Iван Стефанович, 1908 р. народження, кол.х. Шевцево Ровеньковського р-ну Воронезької обл., Російська Федерація, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Маслiвка Троїцького рну, колгоспник к-пу "20 рокiв Жовтня". Вiйськовим
трибуналом Луганського гарнізону 11 червня 1948
року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 26 лютого 1955 року УКДБ по Луганській обл. вирок скасовано, справу припинено за відсутністю складу
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ШЕВЦОВ Iван Тихонович, 1887 р. народження, кол.х. Петрiвський Красноталiвської
сiльради Станично-Луганського р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у с-щi Вiльхове Станично-Луганського р-ну, охоронник Луганського
хiмфармзаводу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШЕВЦОВ Леонiд Никанорович, 1925 р. народження, м. Рубiжне, українець, освiта н/середня.
Проживав у с. Кудряшiвка Кремiнського р-ну, колгоспник. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 30 липня 1943 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШЕВЦОВ Максим Тимофiйович, 1902 р.
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, швець шевської майстернi шахти "Центральна-Iрмине". Арештований 13 жовтня 1933 року за
звинуваченням у причетностi до контрреволюцiйного угруповання. 1 грудня 1933 року справу припинено за недоведенiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ШЕВЦОВ Микита Кузьмич, 1896 р. народження, с. Верхня Вiльхова Станично-Луганського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Верхнiй Вiльховiй, слюсар к-пу iм. Ворошилова.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1960 роцi.
ШЕВЦОВ Микола Максимович, 1919 р. народження, с. Абросимовка Радченського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 263 полку. До призову в армiю проживав у м. Антрацитi.
Вiйськовим трибуналом 86 стрiлецької дивiзiї 25
липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ШЕВЦОВ Микола Никифорович, 1920 р.
народження, с. Тишкiвка Маркiвського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у м. Луганську,
слюсар обласної радiомайстернi. Вiйськовим трибуналом 53 стрiлецької дивiзiї 21 вересня 1942 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШЕВЦОВ Михайло Павлович, 1902 р. народження, с. Ольшанка Чернянського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, тесляр депо Попасна.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1963 роцi.
ШЕВЦОВ Олексiй Афанасiйович, 1921 р.
народження, с. Нижня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовос-

лужбовець, рядовий 741 полку вiйськ протиповiтряної оборони. Вiйськовим трибуналом гарнiзону м.
Вязьма Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, 25
червня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1997 роцi.
ШЕВЦОВ Павло Тимофiйович, 1909 р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну,
українець. Проживав у м. Перевальську, машинiст
електровоза шахти iм. Сталiна. "Трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕВЦОВ Павло Трохимович, 1898 р. народження, с. Нижня Вiльхова Станично-Луганського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Нижнiй Вiльховiй, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Арештований 3 жовтня 1929 року за
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 5 лютого 1930 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Постановою Судової
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР від 28 лютого 1931
року висланий за межi України. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1997 i 1990 роках.
ШЕВЦОВ-ГОНЧАРОВ (СКЛЯРОВ) Павло
Федорович, 1918 р. народження, с. Доргобуш,
Смоленська обл., Росiйська Федерацiя, українець,
освiта середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 1005
стрiлецького полку 3 армiї. До призову проживав у
кол.с. Кiрова Кононiвської сiльради Бiловодського
р-ну. Арештований 11 серпня 1943 року за пiдозрою у шпигунствi. 19 серпня 1943 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕВЦОВ Сергiй Петрович, 1924 р. народження, с. Лохвицьке Богучарського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Алчевську, учень стругальника з-ду iм. Ворошилова. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 22 квiтня 1942 року засуджений
до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШЕВЦОВ Степан Iллiч, 1878 р. народження,
с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Новолимарiвка Бiловодського р-ну, робітник конезаводу. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 8 жовтня 1931
року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕВЦОВ Федiр Кузьмич, 1884 р. народження, сл. Нiкiтовка Нiкiтовського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта середня. Проживав у м. Кремiнна, вчитель НСШ.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ШЕВЦОВ Феодосiй Васильович, 1899 р. народження, с. Загризове Куп'янського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну, коваль радгоспу "Гiрник № 3". Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС по охоронi тилу 37 армiї 5 червня 1942 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 18 червня 1942 року. Реабiлiтований у 1971 роцi.
ШЕВЦОВ Якiв Єпiфанович, 1901 р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську,
слюсар з-ду № 19 iм. Косiора. "Трiйкою" УНКВС
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по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШЕВЦОВА Варвара Дмитрiвна, 1923 р. народження, , українка, освiта н/середня. Проживала
в смт Станично-Луганське, провiдниця вагона. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від
11 вересня 1943 року вислана за межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ШЕВЦОВА Ганна Григорiвна, 1909 р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в Пiдгорiвцi, робiтниця цегельного з-ду. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 15 квiтня 1944 року вислана за межi України. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ШЕВЦОВА Євдокiя Семенiвна, 1920 р. народження, с. Красне Краснодонського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в м. Олександрiвську Артемiвської райради м. Луганська, колгоспниця к-пу iм. Ленiна. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 27 травня 1943 року
засуджена до розстрiлу. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 28 червня 1943 року розстрiл
замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1993 роцi.
ШЕВЦОВА Катерина Митрофанiвна, 1905
р. народження, с. Тернове Мiллеровського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українка,
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, прибиральниця пекарнi. Постановою Особливої наради
при НКВС СРСР від 11 вересня 1943 року вислана
за межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ШЕВЦОВА Марiя Дмитрiвна, 1925 р. народження, , українка, освiта н/середня. Проживала в
смт Станично-Луганське, провiдниця вагона. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 11
вересня 1943 року вислана за межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ШЕВЦОВА Олександра Семенiвна, 1921 р.
народження, м. Стаханов, українка, освiта початкова. Проживала в Стахановi, продавець магазину.
Арештована 7 квiтня 1942 року за звинуваченням у
причетностi до агентури нiмецької розвiдки. 19
квiтня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ШЕВЦОВА Олена Несторiвна, 1895 р. народження, м. Новоросiйськ, Росiйська Федерацiя,
українка, неписьменна. Проживала в с. Новорозсош
Новопсковського р-ну, домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 липня 1935 року
засуджена до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1995 роцi.
ШЕВЧЕНКО Андрiй Кiндратович, 1912 р.
народження, с. Пiщаний Брiд Новоукраїнського рну Одеської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, слюсар шахти "Сокологорiвка". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1962 роцi.
ШЕВЧЕНКО Варлам Iванович, 1905 р. народження, с. Нижньобараникiвка Бiловодського рну, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, полiтрук роти 976 стрiлецького полку.
Вiйськовим трибуналом 261 стрiлецької дивiзiї 20

червня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШЕВЧЕНКО Василь Григорович, 1912 р.
народження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради, українець, освiта н/середня. Вiльнонайманий
кухар блоку харчування 25 кавалерiйської дивiзiї.
13 лютого 1938 року Вiйськовим трибуналом
вiйськової частини 4672 засуджений до 10 р. позбавлення волi. 10 березня 1938 року Вiйськовим трибуналом Ленiнградського вiйськового округу, Російська Федерація, вирок скасовано, справу направлено на додаткове розслiдування. 3 березня 1939
року справу припинено за недовеленістю складу
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1939 роцi.
ШЕВЧЕНКО Василь Григорович, 1914 р.
народження, с. Софiївка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, шофер автобази тресту "Лисичанськвугiлля".
Особливою нарадою при НКВС СРСР 17 листопада
1943 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ШЕВЧЕНКО Василь Миколайович, 1926 р.
народження, смт Городище Перевальського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Фащiвка Перевальського р-ну, робiтник зал.ст. Фащiвка.
Арештований 15 вересня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 9 листопада 1943 року справу припинено за недоведенiстю
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕВЧЕНКО Василь Павлович, 1915 р. народження, с. Новоолександрiвка Попаснянського рну, українець, освiта середня. Проживав у Новоолександрiвцi, завiдуючий початковою школою № 33.
Репресований двiчi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Постановою Особливої наради
при МДБ СРСР вiд 31 серпня 1949 року висланий
за межi України. Реабiлiтований в обох справах у
1989 роцi.
ШЕВЧЕНКО Василь Федорович, 1899 р. народження, с. Званне Глушковського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Золоте Первомайської мiськради, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 8 грудня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1991 роцi.
ШЕВЧЕНКО Вiктор Олександрович, 1918
р. народження, с. Кирикiвка Охтирського р-ну Сумської обл., українець, освiта середня. На час арешту член ВКП(б). Проживав у смт Чорнухине Перевальського р-ну, заступник голови к-пу "Червоний
партизан". Луганським обласним судом 25 травня
1948 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШЕВЧЕНКО Володимир Григорович, 1903
р. народження, с. Голики Іллінецького р-ну Вiнницької обл., українець, освiта вища. На час арешту
член ВКП(б). Проживав у м. Старобiльську, завiдуючий окружним вiддiлом народної освiти. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 30 вересня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1957 роцi.
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ШЕВЧЕНКО Гаврило Iванович, 1893 р. народження, с. Маскiвцi Баришiвського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Вахрушеве Краснолуцької мiськради, сторож шахти № 5-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
23 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕВЧЕНКО Гнат Борисович, 1885 р. народження, с. Нижньобараникiвка Бiловодського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну, робiтник 5-ї буддiльницi залiзничної магiстралi Москва-Донбас.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 лютого
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШЕВЧЕНКО Григорiй Савич, 1885 р. народження, с. Стрiльцiвка Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у кол.с. Березове
Стрiльцiвської сiльради Мiловського р-ну, селянинодноосiбник. Арештований 22 травня 1933 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 серпня
1933 року справу припинено за смертю підслідного.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕВЧЕНКО Григорiй Якович, 1909 р. народження, с. Урожайне Левокумського р-ну Ставропольського краю, Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у смт Михайлiвка Ровенькiвської мiськради, не працював. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШЕВЧЕНКО Дмитро Федорович, 1901 р.
народження, м. Мiллерово Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, бухгалтер "Союздруку".
"Трiйкою" при Колегiї ОДПУ 24 сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ШЕВЧЕНКО Iван Володимирович, 1890 р.
народження, с. Жовтневе Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Жовтневому,
колгоспник к-пу "Вiльний орач". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 4 сiчня 1944
року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕВЧЕНКО Iван Григорович, 1885 р. народження, с-ще Широке Краснодонської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Широкому, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при
Колегії ДПУ УРСР 18 травня 1930 року засуджений
до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ШЕВЧЕНКО Iван Григорович, 1886 р. народження, Бiловодський р-н, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, шорник-мастильник мiського осередку Тсоавiахiму. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШЕВЧЕНКО Iван Данилович, 1882 р. народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, служитель релiгiйного культу. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.

ШЕВЧЕНКО Iван Данилович, 1914 р. народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий артилерiйського дивiзiону. Вiйськовим
трибуналом Чорноморського флоту 15 березня 1937
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ШЕВЧЕНКО Iван Демидович (Дiомидович), 1887 р. народження, смт Гриців Грицiвського
р-ну Вiнницької обл., українець, освiта середня.
Проживав у м. Луганську, вантажник овочевих
льохiв міськхарчоторгу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕВЧЕНКО Iван Денисович, 1898 р. народження, м. Павлоград Днiпропетровської обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, тесляр труболиварного з-ду. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 19 лютого
1947 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕВЧЕНКО Iван Євдокимович, 1910 р. народження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради,
українець, неписьменний. Вiйськовослужбовець,
рядовий 1145 стрiлецького полку 353 стрiлецької
дивiзiї. Арештований 10 червня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 серпня 1942
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ШЕВЧЕНКО Iван Iванович, 1887 р. народження, м. Алчевськ, українець, освiта початкова.
Проживав в Алчевську, лiсомелiоратор райземвiддiлу. Арештований 15 квiтня 1946 року за звинуваченням у зрадництвi радянських громадян в перiод
нiмецької окупацiї. 5 липня 1946 року виправданий
Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської
обл. Реабiлiтований у 1946 роцi.
ШЕВЧЕНКО Iван Калинович, 1876 р. народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Бокове-Платовому, колгоспник. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 28 квiтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ШЕВЧЕНКО Iван Михайлович, 1909 р. народження, с. Шпотине Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 2 батальйону 580 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 188 стрiлецької дивiзiї 17 травня
1942 року засуджений до розстрiлу. 28 травня 1942
року Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Захiдного
фронту розстрiл замінено 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1998 роцi.
ШЕВЧЕНКО Iван Михейович, 1881 р. народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Малоiванiвцi,
сторож шахти вапняного з-ду. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШЕВЧЕНКО Iван Якович, 1885 р. народження, с. Вавилове Снігурівського р-ну Миколаївської обл., українець, освiта середня. Проживав у м.
Алчевську, статистик з-ду iм. Ворошилова.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада
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1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕВЧЕНКО Iлля Дмитрович, 1895 р. народження, с. Новоолександрiвка Попаснянського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Новоолександрiвцi, черговий складу пального зал.ст.
Попасна. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 22 грудня 1944 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ШЕВЧЕНКО Iлля Iванович, 1895 р. народження, смт Маркiвка, українець, освiта початкова.
Проживав у Маркiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР
вiд 2 квiтня 1930 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕВЧЕНКО Iсай Iванович, 1896 р. народження, с. Новоiванiвка Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Новоiванiвцi,
без певних занять. Арештований 20 червня 1942 року за пiдозрою у шпигунствi на користь нiмецьких
окупантiв. У зв’язку з воєнним станом етапований
углиб країни. 12 квiтня 1948 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ШЕВЧЕНКО Карпо Сидорович, 1890 р. народження, с. Колядiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Старий
Айдар Станично-Луганського р-ну, колгоспник кпу "Світанок". Луганським обласним судом 19
квiтня 1951 року засуджений до 25 р. позбавлення
волi. 29 січня 1955 року Верховним судом УРСР міру покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у
1991 роцi.
ШЕВЧЕНКО Катерина Iванiвна, 1914 р. народження, с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в Зелекiвцi, колгоспниця к-пу "Червона нива". 26 квітня 1942 року
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi
тилу вiйськової частини 1080 засуджена до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ШЕВЧЕНКО Костянтин Дмитрович, 1905
р. народження, с. Новоiванiвка Попаснянського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Новоiванiвцi, прибиральник породи шахти № 1-2.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШЕВЧЕНКО Костянтин Якович, 1904 р.
народження, м. Луганськ, українець, освiта вища.
Проживав у Луганську, викладач автошколи. Репресований двічі. Арештований 21 жовтня 1937 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30
сiчня 1938 року виправданий Донецьким обласним
судом. 31 березня 1938 року Верховним судом
УРСР попереднiй вирок скасовано, справу повернено на дослiдування. 31 травня 1938 року арештований вдруге. 26 серпня 1938 року Донецьким обласним судом засуджений до 7 р. позбавлення волi. 16
грудня 1938 року Верховним судом УРСР попереднiй вирок скасовано, справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований в обох справах у 1938 роцi.
ШЕВЧЕНКО Марiя Якимiвна, 1902 р. народження, с. Степанiвка Перевальського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в смт Бугаївка Перевальського р-ну, не працювала. Вiйськовим три-

буналом Луганського гарнiзону 20 червня 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ШЕВЧЕНКО Марко Якович (Павлович),
1892 р. народження, с. Закутнiвка Олексiївського рну Харкiвської обл., українець. Проживав у м. Алчевську, столяр з-ду iм. Ворошилова. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.
ШЕВЧЕНКО Микита Кирилович, 1907 р.
народження, с. Грекове Дмитриєвського р-ну Ростовської обл., Російська Федерація, українець, освіта початкова. До призову проживав у с. Должанка
Свердловського р-ну. Військовослужбовець, рядовий ремонтної майстерні 37 армії. Військовим трибуналом 37 армії 9 червня 1943 року засуджений до
8 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1993 році.
ШЕВЧЕНКО Микола Григорович, 1892 р.
народження, с. Давидо-Микiльське Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у сщi Широке Краснодонської мiськради, селянин-одноосiбник. Арештований 31 березня 1930 року за
звинуваченням в скоєнні теракту. 31 травня 1930
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ШЕВЧЕНКО Микола Iванович, 1874 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Фащiвка Перевальського р-ну, не працював. Арештований 17 вересня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 25 листопада 1943
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ШЕВЧЕНКО Микола Кононович, 1870 р.
народження, с. Смолянинове Новоайдарського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Смоляниновому, селянин-одноосiбник. Арештований 20
сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. 31 березня 1933 року справу припинено за
недоведенiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕВЧЕНКО Микола Макарович, 1906 р.
народження, с. Андрiяшiвка Глинського р-ну Сумської обл., українець, освiта середня. На час арешту член ВКП(б). Проживав: Старобiльський р-н, завiдуючий шляхвiддiлом райвиконкому. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу Пiвденно-Захiдного фронту 28 лютого 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 20 червня 1944 року
Верховним судом СРСР строк покарання знижено
до 3 р. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШЕВЧЕНКО Микола Микитович, 1898 р.
народження, с. Новоборовицi Свердловської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Новоборовицях, колгоспник к-пу "Червоний колос". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 12 травня 1942 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШЕВЧЕНКО Микола Никифорович, 1893
р. народження, с. Андрiївка Андрiївського р-ну Запорiзької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, тесляр машинобудiвного зду. 26 червня 1942 року Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС вiйськової частини 1125 засуджений
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до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990
роцi.
ШЕВЧЕНКО Микола Петрович, 1901 р. народження, м. Щастя Жовтневої райради м.Луганська, українець, освiта початкова. Проживав у Луганську, коваль з-ду iм. Жовтневої революцiї. Луганським обласним судом 13 серпня 1941 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ШЕВЧЕНКО Микола Пилипович, 1882 р.
народження, с. Платово Таганрозького р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, комiрник Хрустальненського рудоуправлiння. Особливою нарадою при Колегії ДПУ
УРСР 29 грудня 1932 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШЕВЧЕНКО Микола Полiкарпович, 1905
р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.
Зоринську Перевальського р-ну, машинiст зал.ст.
Родакове. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 31 березня 1942 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШЕВЧЕНКО Митрофан Кузьмич, 1871 р.
народження, смт Краснорiченське Кремiнського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Краснорiченському, селянин-одноосiбник. Постановою
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 3 березня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕВЧЕНКО Митрофан Максимович, 1916
р. народження, с. Коденцi Євдаковського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, робiтник шахти № 5. 19 січня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1125 засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШЕВЧЕНКО Михайло Михайлович, 1910
р. народження, с. Новоiванiвка Попаснянського рну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, вiйськтехнiк 2-го рангу. Арештований 14 жовтня 1942 року. за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. 22 грудня 1942 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕВЧЕНКО Михайло Павлович, 1905 р.
народження, с. Валуйське Станично-Луганського рну, українець, освiта середня. Проживав у м. Луганську, вибiйник шахти "Коноплянка". 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, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ШЕВЧЕНКО Михайло Федорович, 1892 р.
народження, с. Мiллерово Куйбишевського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, робiтник мiськзаготконтори. "Трiйкою" при Колегії ДПУ
УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ШЕВЧЕНКО Михайло Юхимович, 1887
(1892) р. народження, с. Мiлуватка Сватiвського рну, українець, неписьменний. Проживав у Мiлу-

ватцi, без певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕВЧЕНКО Олександр Васильович, 1913
р. народження, с. Олексіївка Олексіївського р-ну
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, комiрник їдальнi № 47 тресту "Доннархарч". Арештований 15 березня 1934 року за звинуваченням у шпигунствi. 25 травня 1934 року звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. 28 вересня 1934 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕВЧЕНКО Олександр Тихонович, 1910
р. народження, смт Лиховськой Каменськ-Шахтинської міськради Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, вагар хлiбозаводу. Донецьким обласним
судом 1 сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШЕВЧЕНКО Олексiй Гаврилович, 1890 р.
народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Бараникiвцi, колгоспник к-пу "Червоний Перекоп".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1988 роцi.
ШЕВЧЕНКО Олексiй Митрофанович, 1900
р. народження, смт Краснорiченське Кремiнського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Краснорiченському, ремонтний робiтник зал.ст. Сватове. Арештований 18 сiчня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 травня 1938 року
справу припинено за недоведенiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ШЕВЧЕНКО Онисим Петрович, 1906 р. народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
стрiлець-санiтар 128 стрiлецького полку 44 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 1 армiї 26
квiтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ШЕВЧЕНКО Павло Романович, 1881 р. народження, с. Новоселiвка Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новоселiвцi, коваль к-пу "П'ятирiчка". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 8 сiчня 1945
року засуджений до 20 р. позбавлення волi. 30 березня 1956 року Військовим трибуналом Київського
військового округу міру покарання знижено до 10
р. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШЕВЧЕНКО Павло Семенович, 1901 р. народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Вовчоярiвцi, машинiст повiтряно-канатної дороги Лисичанського з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Вирок виконано 13 жовтня 1938 року.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШЕВЧЕНКО Павло Федорович, 1894 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi,
селянин-одноосiбник. Арештований 27 грудня 1932
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19
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лютого 1933 року з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕВЧЕНКО Панас Григорович, 1868 р. народження, смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Бiлогорiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 30
сiчня 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй
пропагандi. 16 лютого 1930 року справу припинено,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.
ШЕВЧЕНКО Панас Лаврентiйович, 1887 р.
народження, с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну, без певних занять. Арештований 30 сiчня 1943 року за звинуваченням в пособництвi нiмецьким окупантам та антирадянськiй агiтацiї. 6 вересня 1943 року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ШЕВЧЕНКО Петро Васильович, 1907 р. народження, с. Ольховатка Новооскольського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, рахiвник
шахти iм. Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШЕВЧЕНКО Петро Кирилович, 1923 р. народження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий навчального полку Прикордонних вiйськ
НКВС. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 9 травня 1942 року засуджений до 7 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШЕВЧЕНКО Петро Трохимович, 1898 р.
народження, с. Iвано-Дар'ївка Попаснянського р-ну
(згодом Артемівського р-ну Донецької обл.), українець, освiта початкова. Проживав за місцем народження, робiтник зал.ст. Виїмка. Лiнiйним судом
Північно-Донецької залiзницi 26 червня 1937 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШЕВЧЕНКО Петро Трохимович, 1926 р.
народження, с. Рудiвка Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, єфрейтор вiйськової частини 6333. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Челябiнської обл., Росiйська Федерацiя, 5 вересня 1949 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. 25 березня 1955 року Військовим трибуналом Уральського військового округу,
Російська Федерація, строк покарання знижено до 5
р. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШЕВЧЕНКО Полiна Iларiонiвна, 1918 р.
народження, с. Шандра Ржищiвського р-ну Київської обл., українка, освiта середня. Проживала в с.
Шарiвка Бiлокуракинського р-ну, фельдшер медпункту. 19 травня 1942 року Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової частини
1080 засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1960 роцi.
ШЕВЧЕНКО Разумей Абрамович, 1880 р.
народження, с. Невське Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Невському, тесляр к-пу "Нове життя". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕВЧЕНКО Савелiй Андрiйович, 1897 р.
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, крiпильник

шахти № 1-2. Особливою нарадою при НКВС СРСР
18 квiтня 1942 року засуджений до 7 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕВЧЕНКО Савелiй Григорович, 1897 р.
народження, смт Маркiвка, українець, освiта початкова. Проживав у Маркiвцi, селянин-одноосiбник.
Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ
від 15 грудня 1929 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1995 роцi.
ШЕВЧЕНКО Семен Микитович, 1872 р. народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 9 лютого 1942 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ШЕВЧЕНКО Семен Михейович, 1879 р. народження, смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Софiївський Краснолуцької мiськради, робiтник
шахти № 10. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
ШЕВЧЕНКО Сергiй Iванович, 1908 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта середня.
Проживав у Луганську, технiк-контролер кузовного
цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований 1
листопада 1930 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 15 сiчня
1931 року звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. 6
травня 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, підписку про невиїзд анульовано.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕВЧЕНКО Сергiй Iларiонович, 1911 р.
народження, с. Софiївка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Кремiнна,
рахiвник їдальні "Доннархарчу". Арештований 7
лютого 1943 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 23 серпня 1943 року справу припинено за недоведенiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕВЧЕНКО Сергiй Осипович, 1891 р. народження, с. Малоiванiвка Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Малоiванiвцi, робiтник шахтоуправлiння № 2. Арештований 8 червня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом справа
в судi не розглядалася, припинена 1 сiчня 1951 року. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕВЧЕНКО Степан Іонович, 1911 р. народження, с. Колядiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта н/вища. Проживав у м. Вiнниця, технiк
обласного управлiння зв'язку. Арештований 30 листопада 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 грудня 1941 року справу припинено. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ШЕВЧЕНКО Степан Костянтинович, 1912
р. народження, с. Тамарiвка Яготинського р-ну
Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Верхня Краснянка Краснодонського рну, вибiйник шахти № 1-бiс. Арештований 3 липня
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб
країни. 11 липня 1949 року справу припинено за
смертю підслідного. Реабiлiтований у 1994 роцi.
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ШЕВЧЕНКО Степан Петрович, 1870 р. народження, м. Ровеньки, українець, освiта початкова. Проживав у м. Гуково Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, машинiст водокачки. Арештований
18 лютого 1933 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 13 травня
1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1933 роцi.
ШЕВЧЕНКО Степан Трохимович, 1896 р.
народження, с. Iвано-Дар'ївка Попаснянського р-ну
(згодом Артемівського р-ну Донецької обл.), українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу "Червоний борець".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi
тилу 37 армiї 5 червня 1942 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШЕВЧЕНКО Стефан Маркович, 1895 р. народження, с. Нижньобараникiвка Бiловодського рну, українець. Проживав у Нижньобараникiвцi, колгоспник к-пу "Червоний Перекоп". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 21 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.
ШЕВЧЕНКО Стефан Федорович, 1902 р.
народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського рну, українець, освiта початкова. Проживав у
Нижнiй Дуванцi, колгоспник. Арештований 28 березня 1943 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. В процесi слiдства протиправну дiяльнiсть
доведено не було. 5 травня 1943 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1995 роцi.
ШЕВЧЕНКО Тимофiй Семенович, 1901 р.
народження, х. Александрово-Марково, Таганрозький р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, селянин-одноосiбник. Арештований 21 квiтня
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 липня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕВЧЕНКО Тимофiй Федорович, 1862 р.
народження, с. Давидо-Микiльське Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Давидо-Микiльському, селянин-одноосiбник. Арештований 31 березня 1930 року за звинуваченням у
підготовці теракту. 20 квiтня 1930 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШЕВЧЕНКО Тимофiй Федорович, 1882 р.
народження, с-ще Широке Краснодонської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Широкому, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою"
при Колегії ДПУ УРСР 18 травня 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ШЕВЧЕНКО Трохим Петрович, 1895 р. народження, смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Антрацитi, директор контори змiшторгу. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 27
жовтня 1944 року засуджений до 15 р. позбавлення
волі. 2 листопада 1954 року УКДБ по Луганській
обл. справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1954 роцi.

ШЕВЧЕНКО Трохим Петрович, 1903 р. народження, с. Стрiльцiвка Мiловського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у Стрiльцiвцi, голова к-пу "Червона нива". Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 9 листопада 1944 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШЕВЧЕНКО Федiр Iванович, 1902 р. народження, х. Новоселiвка, Петрівський р-н Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, не працював. 4 червня 1942 року
Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1080
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШЕВЧЕНКО Федiр Микитович, 1898 р. народження, с. Ждани Новосанжарського р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав
у с. Шипилiвка Попаснянського р-ну, колгоспник кпу iм. 8-го Березня. 3 листопада 1932 року відібрано підписку про невиїзд – звинувачувався у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 5 сiчня
1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, підписку про невиїзд анульовано. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ШЕВЧЕНКО Федiр Микитович, 1905 р. народження, с. Новоборовицi Свердловської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Новоборовицях, голова к-пу "Роте Фане". Вiйськовим
трибуналом 34 району авiацiйного базування 29
сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШЕВЧЕНКО Феодосiя Iллiвна, 1880 р. народження, с-ще Широке Краснодонської мiськради,
українка, неписьменна. Проживала в Широкому,
селянка-одноосiбниця. Арештована 18 квiтня 1930
року за звинуваченням у скоєнні теракту. 30 квiтня
1930 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у
1930 роцi.
ШЕВЧЕНКО Юхим Арсенiйович, 1910 р.
народження, с. Колядiвка Новоайдарського р-ну,
українець. Проживав у м. Перевальську, слюсар водовiдливу шахти iм. Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕВЧЕНКО Якiв Антонович, 1914 р. народження, с. Миколаївка Дворiчанського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Гiрське Первомайської мiськради, врубмашинiст
шахти № 1-2 "Гiрська". Арештований 19 липня
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Був направлений в діючу армію. 27 вересня
1948 року справу припинено. Реабiлiтований у 1948
роцi.
ШЕВЧЕНКО Якiв Григорович, 1899 р. народження, смт Маркiвка, українець, освiта початкова. Проживав у Маркiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ від
15 грудня 1929 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ШЕВЧЕНКО Якiв Давидович, 1902 р. народження, м. Мiллерово Ростовської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
смт Верхнiй Нагольчик Антрацитiвської мiськради,
вантажник зал.ст. Антрацит. Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року засу.-
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джений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШЕВЧЕНКО Якiв Iванович, 1908 р. народження, с-ще Широке Краснодонської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Широкому, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при
Колегії ДПУ УРСР 18 травня 1930 року засуджений
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ШЕВЧЕНКО Якiв Миколайович, 1893 р.
народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новорозсошi, селянин-одноосiбник. Арештований 28 квiтня
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 червня 1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕВЧЕНКО Якiв Олексiйович, 1912 р. народження, с. Нижньобараникiвка Бiловодського рну, українець. Проживав у с. Бараниківка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний Перекоп".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1988 роцi.
ШЕВЧУК Гарасим Степанович, 1900 р. народження, с. Макарове Вовковинецького р-ну
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Свiтличне Краснодонської мiськради,
вибiйник шахти № 19. Арештований 27 листопада
1935 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 грудня 1935 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕВЧУК Iван Мартинович, 1898 р. народження, с. Базалiя, Вiнницька обл., поляк, освiта
початкова. Проживав у с. Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, перукар к-пу iм. Будьонного. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 20 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШЕВЧУК Карпо Платонович, 1905 р. народження, с. Ужачин Новоград-Волинського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав
у с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу iм. Молотова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 24 листопада 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1967 роцi.
ШЕВЧУК Людвiг Михайлович, 1891 р. народження, с. Зелена Волочиського р-ну Вiнницької
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Кризьке Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Комуна Ленiна". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕВЧУК Олексiй Олексiйович, 1900 р. народження, с. Михайлюки, Волинська обл., українець, освiта початкова.
На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Луганську, робiтник-будiвельник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР
14 грудня 1929 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШЕВЧУК Олексiй Якович, 1920 р. народження, смт Новоархангельськ Новоархангельського р-ну Кiровоградської обл., українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, писар техвiддiлу 707
авiабази Чорноморського флоту. До призову проживав у м. Свердловську. Арештований 30 березня

1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб
країни, де пiзнiше не виявлений. 8 березня 1948 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕВЧУК Остап Антонович, 1908 р. народження, с. Голики Славутського р-ну Вiнницької
обл., українець, освiта початкова. Проживав: кол.
Ровеньківський р-н, крiпильник шахти "Бойовик".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 вересня
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕВЧУК Петро Михайлович, 1912 р. народження, с. Бикiвка Баранiвського р-ну Київської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
Білолуцьк Новопсковського р-ну, коваль к-пу iм.
Куйбишева. Особливою нарадою при НКВС СРСР
25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1962 роцi.
ШЕВЧУК Петро Петрович, 1902 р. народження, Польща, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду iм. Жовтневої
революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШЕВ’ЯКОВ Iван Васильович, 1891 р. народження, м. Харкiв, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Лисичанську, бухгалтер з-ду "Червоний
коваль". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕЄР Франц Мартинович, 1925 р. народження, с. Червоний Карлсруе Варварiвського р-ну
Миколаївської обл., нiмець, освiта початкова. Перебував у таборi для вiйськовополонених № 144 МВС
СРСР, м. Стаханов. Вiйськовим трибуналом вiйськ
МВС Луганської обл. 21 липня 1950 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1991 роцi.
ШЕЇН (ШЕІН) Василь Дем'янович, 1896 р.
народження, м. Сватове, українець, освiта середня.
Вiйськовослужбовець, начальник фiнансової частини 232 конвойного полку. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Узбецької РСР 20 травня 1946 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ШЕЇН (ШЕІН) Михайло Васильович, 1912
р. народження, с-ще Новогорлiвка Горлiвської
мiськради Донецької обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м. Лисичанську, майстер станцiї
"Пiдземгаз". Луганським обласним судом 19 травня
1947 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШЕЙКА (ШЕЙКО) Арсенiй (Арсентій) Васильович, 1885 р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова.
Проживав у Пiдгорiвцi, рахiвник артiлi iм. Петровського. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 8 жовтня 1931 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕЙКА (ШЕЙКО) Єлисей Васильович,
1878 р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с.
Новолимарiвка Бiловодського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї
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ДПУ УРСР вiд 8 жовтня 1931 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕЙКО Андрiй Єлисейович, 1903 р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, украхнець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi,
формувальник цегельного з-ду. Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 30 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1959 роцi.
ШЕЙКО Ганна Арсентiївна, 1906 р. народження, м. Старобiльськ, українка, освiта початкова. Проживала в с. Новоолександрiвка Бiловодського р-ну, робiтниця конезаводу № 64. Постановою
Особливої наради при НКВС СРСР від 4 вересня
1943 року вислана за межi України. Реабiлiтована у
1990 роцi.
ШЕЙКО Iван Михайлович, 1915 р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Кремiнна, секретар сiльради. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 15 листопада 1943 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШЕЙКО Максим Iванович, 1908 р. народження, с. Чмирiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Новоолександрiвка Бiловодського р-ну, робiтник конезаводу №
64. 8 травня 1942 року Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової частини
1080 засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1995 роцi.
ШЕЙКО (ШЕЙКА) Микола Петрович,
1889 р. народження, с. Пiщане Старобільського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, робiтник мiськкомунгоспу. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ШЕЙКО Петро Арсенiйович (Арсентійович), 1903 р. народження, с. Можнякiвка Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, дiловод райвно. Донецьким обласним судом 15 червня
1936 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ШЕЙКО Тимофiй Карпович, 1903 р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, конюх Старобільської держконюшнi. Арештований 27 сiчня 1934 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 21 березня 1934 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1934 роцi.
ШЕЙКО Якiв Захарович, 1879 р. народження, с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у с. Веселе Старобiльського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 4 березня 1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕЙН Едмунд Мартинович, 1897 р. народження, к. Пулино-Гута Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Пантюхине 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 1966 роцi.

ШЕЙН Ергард Фрiдрiхович, 1901 р. народження, к. Пулино-Гута Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Боровеньки Кремiнського р-ну, швець промартiлi.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1958 роцi.
ШЕЙН Казимир Адольфович, 1897 р. народження, с. Петьки Кобринського р-ну Брестської
обл., Білорусь, поляк, освiта початкова. Проживав у
м. Попасна, майстер ремонтного цеху вагоноремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШЕЙНФЕЛЬД (ШЕНФЕЛЬД) Еммануїл
Михайлович, 1914 р. народження, кол.с. Талове-Тузлове Благiвської сiльради Ровенькiвської
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у
кол.с. Мирське Благiвської сiльради Ровенькiвської
мiськради, тваринник к-пу "Червона хвиля". Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960
роцi.
ШЕЙНФЕЛЬД (ШЕНФЕЛЬД) Леон Михайлович, 1915 р. народження, кол.с. Талове-Тузлове Благівської сільради Ровеньківської мiськради,
нiмець, освiта початкова. Проживав у кол.с. Мирське Благiвської сiльради Ровеньківської мiськради,
бригадир к-пу "Червона хвиля". Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШЕЙНФЕЛЬД (ШЕНФЕЛЬД) Федiр Михайлович, 1906 р. народження, кол.с. Талове-Тузлове Благівської сільради Ровеньківської мiськради,
нiмець, освiта початкова. Проживав у кол.с. Мирське Благівської сільради Ровеньківської міськради,
комiрник к-пу "Червона хвиля". Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШЕЙЧЕНКО Iван Iванович, 1890 р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта вища. Проживав у м. Луганську, шкiльний учитель.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 5 травня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШЕЙЧЕНКО Микола Семенович, 1915 р.
народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта
середня. Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, технiк-кресляр зал.ст. Родакове.
Лiнiйним судом Північно-Донецької залiзницi 7 липня 1938 року засуджений до 3 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШЕЙЧЕНКО Микола Харитонович, 1904 р.
народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта
н/середня. Проживав у Слов'яносербську, бухгалтер
лiсництва. Арештований 24 лютого 1943 року за
звинуваченням у службi в нiмецькiй полiцiї пiд час
окупацiї. 11 серпня 1943 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕК Антон Пилипович, 1896 р. народження, к. Грiнталь Старокаранського р-ну Донецької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Верхньотузлове Свердловської мiськради, колгоспник.
Спецколегiєю Донецького обласного суду 2 липня
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1936 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕК Валентин Валентинович, 1914 р. народження, с. Ребрикове Антрацитівського р-ну,
нiмець. Проживав у с-щі Новоукраїнка Ровенькiвської мiськради, тракторист к-пу "Вперед Червоний
Прапор". Особливою нарадою при НКВС СРСР 18
листопада 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕК Михайло Кiндратович, 1897 р. народження, к. Грiнталь Старокаранського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
кол.с. Мирське Благівської сільради Ровеньківської
міськради, рахівник к-пу "Червона хвиля". Репресований двiчi. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ
УРСР 29 жовтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 21 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 i 1989 роках.
ШЕК Михайло Михайлович, 1902 р. народження, к. Грiнталь Старокаранського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.
Свердловську, вiзник зал.ст. Довжанська. Арештований 16 червня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 сiчня 1940 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1940 роцi.
ШЕК Олександр Валентинович, 1923 р. народження, с. Ребрикове Антрацитівського р-ну,
нiмець. Проживав у с-щi Новоукраїнка Ровенькiвської мiськради, помiчник бригадира к-пу "Вперед
Червоний Прапор". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 18 листопада 1942 року визнаний соцiально
небезпечним елементом i засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕК Олександр Кiндратович, 1911 р. народження, кол.с. Талове-Тузлове Благівської сільради
Ровеньківської мiськради, нiмець, освiта початкова.
Проживав за місцем народження, тракторист к-пу
"Роте Фане". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
9 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШЕЛАХIН Iван Iванович, 1907 р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, командир взводу
окремого залiзничного батальйону. 15 квiтня 1937
року Вiйськовим трибуналом 2 кавалерiйського корпусу засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ШЕЛЕГА Василь Iванович, 1892 р. народження, с. Соломна Сатанiвського р-ну Вiнницької
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, сторож к-пу "Паризька комуна". Особливою нарадою при НКВС СРСР
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕЛЕГЕДА Василь Григорович, 1900 р.
народження, с. Курячiвка Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 9 роти 134 армiйського запасного стрiлецького
полку. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 4 липня 1942
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23
серпня 1942 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.

ШЕЛЕГЕДА Василь Миколайович, 1924 р.
народження, с. Лобасове Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 910 стрiлецького полку 243 стрiлецької дивiзiї.
Вiйськовим трибуналом 3 армiї 18 жовтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 2000 роцi.
ШЕЛЕГЕДА Олексiй Антонович, 1904 р.
народження, с. Курячiвка Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Курячiвцi, колгоспник к-пу "Бiльшовик України". Донецьким обласним судом 5 червня 1937 року засуджений до 4
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШЕЛЕГЕДА Павло Васильович, 1873 р. народження, с. Курячiвка Маркiвського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Курячiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 3 травня 1933 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 червня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ШЕЛЕГЕЙКО Фекла Михайлiвна, 1901 р.
народження, с. Озяти Жабинковського р-ну Брестської обл., Білорусь, росiянка, освiта середня. Проживала в м. Антрацитi, шкільна вчителька. Особливою нарадою при НКВС СРСР 5 листопада 1937 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1965 роцi.
ШЕЛЕНБЕРГ Пилип Пилипович, 1905 р.
народження, с. Степне Семиозерного р-ну Актюбiнської обл., Казахська РСР, нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Новодар’ївка Ровенькiвської
міськради, возiй молока радгоспу "Сільінтерн".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 серпня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1965 роцi.
ШЕЛЕНБЕРГ Якiв Григорович, 1897 р. народження, с. Любиме Свердловської мiськради,
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, приватний возій. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШЕЛЕРТ Рудольф Iванович, 1883 р. народження, к. Пулино-Гута Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу iм.
Калiнiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕЛЕСТ Василь Гаврилович, 1898 р. народження, с. Проїждже Старобільського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Проїждже
Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу "Комiнтерн". Арештований 29 травня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 серпня 1931
року справу припинено за відсутністю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931
роцi.
ШЕЛЕСТ Гаврило Митрофанович, 1878 р.
народження, с. Проїждже Старобільського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Проїждже Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу "Комiнтерн". Арештований 29 травня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 серпня 1931
року справу припинено за відсутністю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931
роцi.
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ШЕЛЕСТ Гарасим Мусiйович, 1902 р. народження, с. Булавинiвка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Вiйськовослужбовець, писар 2 стрiлецького батальйону 799 стрiлецького полку. Вiйськовим
трибуналом 228 стрiлецької дивiзiї 26 лютого 1945
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ШЕЛЕСТ Федiр Мусiйович, 1905 р. народження, с. Булавинiвка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав: Попаснянський р-н, с-ще радгоспу "Гiрник", робiтник радгоспу. 2 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 скасовано. Реабiлiтований у
1933 роцi.
ШЕЛЕХОВ Петро Олексiйович, 1908 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта н/середня.
Проживав у Луганську, майстер мехцеху з-ду iм.
Пархоменка. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 2 травня 1943 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШЕЛИХОВА Надiя Андрiївна, 1899 р. народження, м. Луганськ, українка, освiта початкова.
Проживала в Луганську, домогосподарка. Арештована 6 березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 6 вересня 1943 року
справу припинено за смертю пiдслiдної. Реабiлiтована у 1995 роцi.
ШЕЛIХОВА Єфросинiя Прокопiвна, 1913 р.
народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської
мiськради, росiянка, освiта початкова. Проживала в
м. Антрацитi, охоронник гаража тресту "Боковоантрацит". Арештована 12 грудня 1943 року за звинуваченням у зрадництві радянських громадян німецьким окупантам. 8 липня 1944 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1944 роцi.
ШЕЛКОВИЙ (ШЕЛКОВОЙ) Леонiд Федорович, 1906 р. народження, смт Єсаулiвка Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Крiпенський Антрацитiвської міськради, бурильник шахти № 25. Донецьким обласним
судом 8 грудня 1935 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 17 березня 1936 року Верховним судом
УРСР міру покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШЕЛКОВИЙ Микола Михайлович, 1897 р.
народження, с. Невське Кремінського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, слюсар шахти iм. Мельникова. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШЕЛОМИЦЬКИЙ (ШЕЛОМИТСЬКИЙ)
Павло Степанович, 1899 р. народження, с. Сокiльча Попiльнянського р-ну Київської обл., росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Гiрське Первомайської мiськради, десятник шахти № 1-2. Вiйськовим
трибуналом 37 армiї 30 червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ШЕЛУДЧЕНКО Михайло Павлович, 1909
р. народження, Кантемировський р-н Воронезької
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта почат-

кова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1035 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 280 стрiлецької дивiзiї 20 серпня 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 серпня 1942 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ШЕЛУДЧЕНКО Федiр Iллiч, 1907 р. народження, с. Теличе Лiвенського р-ну Орловської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, штукатур управлiння № 6 об’єднання "Доненерго". "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ШЕЛУДЧЕНКО Якiв Петрович, 1913 р. народження, с. Теличе Лiвенського р-ну Орловської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища.
Проживав у смт Новоолександрiвка Краснодонського р-ну, головний енергетик тресту "Краснодонвугiлля". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 28 грудня 1943 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ШЕЛУПАХIН Дмитро Павлович, 1895 р.
народження, с. Фiлiпповичі Трубчевського р-ну
Брянської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Краснодонi, десятник шахти № 2-4.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
ШЕЛЬСКЕ Густав Емiльович, 1902 р. народження, с. Воронцовське Єйського р-ну Краснодарського краю, Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта
початкова. Проживав у м. Мiусинську Краснолуцької мiськради, експедитор Карпiвської торговельної
бази. Вiйськовим трибуналом
Харкiвського
вiйськового округу 7 березня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962
роцi.
ШЕМАТОВИЧ (ШЕМЕТОВИЧ) Iван Гнатович, 1893 р. народження, Польща, поляк, освiта
початкова. Проживав у с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "Квiтка 1-ї п'ятирiчки".
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у
1963 роцi.
ШЕМЕЛЬ (ШЕММЕЛЬ) Василь Густавович, 1902 р. народження, м. Лисичанськ, українець,
освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у Лисичанську, начальник транспортного
вiддiлу з-ду "Донсода". Репресований двiчi. Арештований 25 жовтня 1935 року за звинуваченням у
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 3
грудня 1935 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований відповідно у
1935 i 1966 роках.
ШЕМЕТ Андрiй Михайлович, 1895 р. народження, м. Щастя Жовтневої райради м. Луганська,
українець, освiта початкова. Проживав у Щастi, рибалка заготконтори райспоживспiлки. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 11 липня
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
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ШЕММЕЛЬ Юзеф Густавович, 1897 р. народження, м. Горлiвка Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, секретар
дирекції радгоспу з-ду "Донсода". Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1958 роцi.
ШЕМУК Євген Данилович, 1907 р. народження, м. Алчевськ, поляк, освiта початкова. Проживав в Алчевську, пiдручний автогенника доменного цеху з-ду iм. Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1957 роцi.
ШЕМУЛЕВИЧ Вiктор Йосипович, 1899 р.
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у с-щi Миколаївка Попаснянського р-ну, конюх сiльради. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШЕНБЕРГ (ШЕНЕБЕРГ) Мартин Якович,
1892 р. народження, к. Ясиновка Таганрозького рну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець,
освiта початкова. Проживав у с-щi Азарiвка Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник. Репресований двічі. Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ від 23 лютого 1930 року позбавлений
права проживати протягом 3 р. в рядi мiст СРСР.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 травня
1943 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабiлiтований відповідно у 1989 і 1990 роках.
ШЕНБЕРГЕР Петро Петрович, 1883 р. народження, с. Марiєнталь Марієнтальського р-ну
Нiмцiв Поволжя АРСР, нiмець, освiта початкова.
Проживав у с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну,
майстер водопостачання зал.ст. Старобiльськ.
Лiнiйним судом Московсько-Донецької залiзницi
22 липня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШЕНГОФ Андрiй Федорович, 1909 р. народження, м. Красний Луч, нiмець, освiта початкова.
Проживав у с-щi Новоукраїнка Ровенькiвської
мiськради, коваль к-пу "Вперед Червоний Прапор".
Арештований 5 вересня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй пропагандi. 19 вересня 1941
року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ШЕНГОФ Генрiх Петрович, 1906 р. народження, кол.с. Мирське Благiвської сiльради Ровеньківської міськради, нiмець, освiта початкова.
Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу
"Червона хвиля". Донецьким обласним судом 16
сiчня 1939 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕНГОФ Iван Iванович, 1897 р. народження, к. Жимарек Марiупольського р-ну Донецької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi Новоукраїнка Ровеньківської міськради, конюх к-пу
"Вперед Червоний Прапор". Особливою "трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962
роцi.
ШЕНГОФ Iван Романович, 1879 р. народження, к. Нейфельд, Днiпропетровська обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi Новоук-

раїнка Ровеньківської міськради, колгоспник к-пу
"Вперед Червоний Прапор". Особливою нарадою
при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ШЕНГОФ Iван Фрiдрiхович (Фердінандович), 1907 р. народження, к. Жимарек Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Картушине Антрацитiвського рну, голова сiльради. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 22 березня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ШЕНГОФ Петро Iванович, 1899 р. народження, к. Жимарек Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi
Новоукраїнка Ровеньківської міськради, помiчник
табельника к-пу "Вперед Червоний Прапор". Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ШЕНГОФ Петро Фрiдрiхович (Федорович),
1914 р. народження, м. Красний Луч, нiмець, освiта
н/середня. Проживав у кол.с. Мирське Благiвської
сiльради Ровенькiвської мiськради, шкільний учитель. Постановою Особливої наради при НКВС
СРСР вiд 17 листопада 1939 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1979 роцi.
ШЕНГОФ Рейнгольд Iванович, 1908 р. народження, м. Красний Луч, нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Першозванiвка Лутугинського рну, селянин-одноосiбник. Арештований 10 листопада 1929 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 лютого 1930 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1930 роцi.
ШЕНГОФ Фрiдрiх Iванович, 1908 р. народження, м. Красний Луч, нiмець, освiта початкова.
Проживав у с-щі Новоукраїнка Ровенькiвської
мiськради, колгоспник к-пу "Вперед Червоний Прапор". Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 13 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у
1961 роцi.
ШЕНГОФ Фрiдрiх Фрiдрiхович, 1901 р. народження, м. Красний Луч, нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi Новоукраїнка Ровенькiвської
мiськради, голова 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.
ШЕНГОФ Фрiдрiх Фрiдрiхович (Федір Федорович), 1902 р. народження, Марiупольський р-н
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с-щi Новоукраїнка Ровенькiвської мiськради, комбайнер Ровенькiвської МТС. Особливою "трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 13 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШЕНГОФ Якiв Iванович, 1902 р. народження, с. Жмерине Томаківського р-ну Днiпропетровської обл., німець, освiта початкова. Проживав у сщi Новоукраїнка Ровенькiвської мiськради, колгоспник к-пу "Вперед Червоний Прапор". Особливою
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
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но 13 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1961
роцi.
ШЕНГОФ Якiв Петрович, 1893 р. народження, к. Нейфельд Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Переможне Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї
ОДПУ від 23 лютого 1930 року висланий за межi
СРСР. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕНДЕЛЬ Август Людвiгович, 1890 р. народження, с. Топорище Фастiвського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Курячiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу
"Бiльшовик". Особливою нарадою при НКВС СРСР
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕНДЕЛЬ Евальд Августович, 1917 р. народження, м. Оренбург, Росiйська Федерацiя,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Курячiвка
Маркiвського р-ну, тракторист к-пу "Бiльшовик".
Донецьким обласним судом 28 сiчня 1939 року засуджений до розстрiлу. 22 лютого 1939 року Верховним судом УРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.
ШЕНДЕЛЬ Марко Савелiйович, 1880 р. народження, с. Болотницi Ветринського р-ну Вiтебської обл., Бiлорусь, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Городище Перевальського р-ну, садiвник к-пу iм. Калiнiна. Арештований 20 лютого 1938
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.
Рiшення у справi тоді не ухвалювалося. 22 березня
1968 року справу припинено за недоведенiстю
складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕНДЕРА (ШЕНДЕР) Станiслав Петрович, 1910 р. народження, с. Жуківцi Городоцького
р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова.
Проживав у с. Павлiвка Бiлокуракинського р-ну,
тракторист МТС. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕНДЕРУК Дмитро Микитович, 1910 р.
народження, с. Михайлiвка Дунаєвецького р-ну
Хмельницької 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.
ШЕНЕБЕРГ Якiв Якович, 1889 р. народження, Таганрозький р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав
у с-щi Азарiвка Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Судовою "трiйкою"
при Колегії ДПУ УРСР 25 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 18 листопада 1942
року Особливою нарадою при НКВС СРСР засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований в
обох справах у 1989 роцi.
ШЕНКЛЕР Iоахiм Едуардович, 1890 р. народження, м. Борислав Львiвської обл., єврей, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, оббивач
меблiв меблевої фабрики тресту "Донмеблi". Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 листопада 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШЕНКНЕХТ Василь Федорович, 1874 р. народження, Макiївський р-н Донецької обл., нiмець,

освiта початкова. Проживав у с. Михайлiвка Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу iм. Тельмана. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШЕНКНЕХТ Вольдемар Вiльгельмович,
1900 р. народження, м. Iловайськ Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Михайлiвка Станично-Луганського р-ну, голова к-пу iм.
Тельмана. Донецьким обласним судом 28 квiтня
1935 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШЕНКНЕХТ Едуард Оттович, 1905 р. народження, с. Трудове Новоайдарського р-ну, нiмець.
Проживав у Трудовому, колгоспник к-пу "Роте Октобер". Особливою нарадою при НКВС СРСР 18
листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕНКНЕХТ Еммануїл Едуардович, 1906 р.
народження, Макiївський р-н Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Бурчак-Михайлiвка Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу iм. Тельмана. Репресований двiчi. Арештований 1 листопада 1933 року за звинуваченням в
антирадянських дiях. 16 квiтня 1934 року справу
припинено. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1963 роках.
ШЕНКНЕХТ Йоганн Едуардович, 1908 р.
народження, Харцизький р-н Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Бурчак-Михайлiвка Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу ім. Тельмана. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕНКНЕХТ Олександр Володимирович,
1921 р. народження, с. Михайлiвка Станично-Луганського р-ну, нiмець, освiта н/середня. Проживав
у м. Луганську, радист унiвермагу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 9 липня 1941
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШЕНФОГЕЛЬ Леон Якович, 1875 р. народження, м. Харкiв, українець, освiта вища. Проживав у м. Мiусинську Краснолуцької мiськради,
iнспектор матерiальної частини Штербуду. 11 травня 1927 року відібрано підписку про невиїзд – звинувачувався у причетностi до здiйснення диверсiйного акту. Луганським окрсудом виправданий 1516 жовтня 1927 року. Реабiлiтований у 1927 роцi.
ШЕПЕЛЄВ Григорiй Якович, 1903 р. народження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi
зал.ст. Довжанська, Свердловська мiськрада, начальник вантажної служби тресту "Свердловвугiлля".
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 1 вересня 1947 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШЕПЕЛЄВ Дмитро Микитович, 1901 р. народження, с. Новоборове Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новоборовому, колгоспник к-пу iм. Чкалова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 жовтня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1991 роцi.
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ШЕПЕЛЄВ Дмитро Трохимович, 1898 р.
народження, с. Благiвка Ровеньківської мiськради,
українець, освiта середня. Проживав у Благiвцi, моторист МТС. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 9 сiчня 1942 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШЕПЕЛЄВ Iван Iванович, 1888 р. народження, м. Лисичанськ, росiянин, освiта вища. Проживав у м. Стахановi, iнженер тресту "Ворошиловградшахтовiдбудова". Постановою Особливої наради при МДБ СРСР вiд 26 жовтня 1949 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕПЕЛЄВ Iван Якимович, 1897 р. народження, кол.х. Лютіно, Куйбишевський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, тесляр
мiськкомунгоспу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШЕПЕЛЄВ Максим Iванович, 1889 р. народження, кол.х. Лютіно, Куйбишевський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, возій артiлi
"Транспортник". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
ШЕПЕЛЄВ Матвiй Георгiйович, 1898 р. народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта
середня. Проживав у м. Антрацитi, працiвник Боківського рудоуправлiння. Судовою "трiйкою" при
Колегії ДПУ УРСР 20 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959
роцi.
ШЕПЕЛЄВ Никифор Олексiйович, 1896 р.
народження, х. Калач, Обливський р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької
мiськради, слюсар шахти № 7-8. Особливою
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 8
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕПЕЛЄВ Степан Тарасович, 1872 р. народження, с. Малокостянтинiвка Перевальського рну, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Бугаївка Перевальського р-ну, без певних занять.
Вiйськовим трибуналом Алчевського гарнiзону 10
березня 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 16 квiтня 1942 року. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ШЕПЕЛЄВ Федiр Павлович, 1912 р. народження, Кузнецький р-н Пензенської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, бондар будконтори тресту
"Свердловвугiлля". Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 18 лютого 1946 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1997
роцi.
ШЕПЕЛЄВА Ганна Олексiївна, 1914 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, домогосподарка. Постановою Особливої наради при МДБ СРСР вiд 25 сiчня 1947 року вислана
за межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ШЕПЕЛЄВА Ганна Петрiвна, 1888 р. народження, м. Лисичанськ, українка, освiта середня.
Проживала в м. Артемiвську Донецької обл., бухга-

лтер ощадкаси. Арештована 18 вересня 1932 року
за звинуваченням у шкiдництвi. 14 сiчня 1933 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ШЕПЕЛЬ Агрипина Олександрiвна, 1889 р.
народження, с. Горпиновка Мiллеровського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українка,
неписьменна. Проживала в с. Городище Бiловодського р-ну, колгоспниця к-пу "Ударник". Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 29 травня
1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ШЕПЕЛЬ Василь Степанович, 1906 р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, десятник шахти "Альберт". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 21 жовтня 1941
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ШЕПЕЛЬ (ШЕПЕЛЄВ) Iван Антонович,
1884 р. народження, смт Калинове Попаснянського
р-ну, українець, неписьменний. Проживав у с. Довге Слов'яносербського р-ну, робiтник молочної ферми тресту "Доннархарч". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ШЕПЕЛЬ Федiр Iванович, 1876 р. народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новомикiльському, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 21 березня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕПЕЛЬ Федiр Федорович, 1903 р. народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новомикiльському, слюсар Рубiжанського хiмкомбiнату.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
ШЕПЕЛЬКОВ Iван Олексiйович, 1908 р.
народження, с. Черновське Нижньочирського р-ну
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки,
бригадир служби колiї зал.ст. Ровеньки. Арештований 27 квiтня 1943 року за звинуваченням у зрадi
Батькiвщини. 19 травня 1943 року виправданий
Вiйськовим трибуналом 2 армiї. Реабiлiтований у
1943 роцi.
ШЕПЕНЬКО Iван Михайлович, 1903 р. народження, с-ще зал.ст. Микитiвка, Горлiвська
міськради Донецької обл., українець, освiта н/вища.
Проживав у м. Рубiжне, механiк цеху № 7 хiмкомбiнату. Вiйськовим трибуналом 28 району авiацiйного базування 11 квiтня 1942 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1969 роцi.
ШЕПЕТКОВ Василь Мойсейович, 1907 р.
народження, с. Маньково Чертковського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у смт Єсаулiвка Антрацитiвського р-ну, чорнороб радгоспу "Партизанський".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
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ШЕПЕТКОВ Дмитро Харитонович, 1880 р.
народження, с. Попiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Урало-Кавказ Краснодонської мiськради, кучер шахти "Урало-Кавказ". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
9 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШЕПЕТЬКО (ШИПИТЬКО) Мирон Васильович, 1881 р. народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
у Закотному, селянин-одноосiбник. Арештований
25 березня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30 жовтня 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕПИЛОВ Андрiй Дмитрович, 1897 р. народження, с. Коноплянiвка Бiлокуракинського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Коноплянiвцi, колгоспник к-пу iм. Димитрова. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 16
травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШЕПИЛОВ Панас Григорович, 1898 р. народження, с. Можнякiвка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Можнякiвцi, колгоспник к-пу "Пам'ять Ленiна".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШЕПIН Iван Павлович, 1917 р. народження,
Iзмалковський р-н Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, робiтник з-ду міськкомунгоспу. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
ШЕПIН Терентiй Дмитрович, 1898 р. народження, с. Малиново Россошанського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Брянка, майстер шахти
№ 12. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШЕПОТЬКО Онуфрiй Максимович, 1901 р.
народження, с. Попiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, вибiйник шахти "Червоний гiрник". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 24 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ШЕПТУЛЬОВ Олександр Захарович, 1881
р. народження, с. Ноздрiвка Бiловодського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Ноздрiвці,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 березня 1930 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШЕПТУХIН Iван Стефанович, 1897 р. народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий особливого батальйону 345 стрiлецької дивiзiї.
Вiйськовим трибуналом дивiзiї 30 травня 1942 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993
роцi.
ШЕПТУХIН Максим Микитович, 1885 р.
народження, с. Новобiла Новопсковського р-ну,
українець, освiта середня. Проживав у Новобiлiй,

селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 17 березня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕР Аркадiй Григорович, 1900 р. народження, с. Василiвка Павлоградського повiту Катеринославської губернiї, єврей, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, завiдуючий мiськторгом.
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 29 жовтня 1938 року засуджений до 15 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ШЕРБЕРГ Микола Григорович, 1894 р. народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/вища. Проживав у м. Кіровськ Кіровської мiськради, економiст тресту "Первомайськвугiлля". Репресований двiчi. Арештований 21 червня
1933 року за звинуваченням у причетностi до
контрреволюцiйної органiзацiї. 8 вересня 1933 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1994 i 1989 роках.
ШЕРВАРЛI Петро Купрiянович, 1890 р. народження, с. Ново-Каракута Старокерменчицького
р-ну Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, машинiст парового крану з-ду
iм. Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 15 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШЕРЕМЕТ Василь Данилович, 1908 р. народження, кол. Лозно-Олександрiвський р-н, росіянин, освiта початкова. Проживав у с. Покровське
Троїцького р-ну, бригадир к-пу iм. 1 Травня.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 23 березня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШЕРЕМЕТ Володимир Осипович, 1900 р.
народження, Польща, бiлорус, освiта вища. На час
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Лутугине, начальник планово-виробничого вiддiлу з-ду iм. Чубаря. Арештований 24 травня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 7 квiтня 1939 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕРЛЕ Павло Давидович, 1893 р. народження, м. Нова Каховка Херсонської обл., єврей,
освіта початкова. Проживав у м. Алчевську, майстер артiлi "Трудiвник". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕРОЦЬКИЙ Сергiй Омелянович, 1877 р.
народження, м. Немирiв Немирівського р-ну Вiнницької обл., українець, освiта вища. Проживав у м.
Луганську, шкiльний учитель. Репресований двiчi.
Арештований 15 листопада 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 сiчня 1938 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 24
квiтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 i 1992 роках.
ШЕРСТОБИТОВ Микола Георгiйович,
1897 р. народження, ст-ця Клєтська, Волгоградська
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, кучер гiрничого
технiкуму. Донецьким обласним судом 27 травня
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1935 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕРСТОБИТОВ Петро Григорович, 1886
р. народження, Нижньочирський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, робiтник шахти № 16. Особливою нарадою при Колегії ДПУ
УРСР 11 березня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕРСТЮК Андрiй Павлович, 1913 р. народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець.
Вiйськовим трибуналом 57 армiї 21 серпня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕРСТЮК Iван Фiлатович, 1870 р. народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Преображенному, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої
наради при Колегiї ДПУ УРСР від 16 березня 1930
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШЕРСТЮК Лев Трохимович, 1895 р. народження, Полтавська обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м. Краснодонi, рахiвник Краснодонського рудоуправлiння. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 3 березня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШЕРСТЮК Макар Iванович, 1897 р. народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Преображенному, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої
наради при Колегiї ДПУ УРСР від 16 березня 1930
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШЕРСТЮК Павло Iванович, 1902 р. народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Преображенному, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої
наради при Колегiї ДПУ УРСР від 16 березня 1930
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШЕРСТЮК Павло Йосипович, 1925 р. народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта н/середня. Без певного мiсця проживання i роботи. Луганським обласним судом 11
травня 1951 року засуджений до 25 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШЕРСТЮК Якiв Аристархович, 1896 р. народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Дмитрiвцi,
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 11 лютого 1932 року засуджений
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШЕСТАК Прокiп Лазарович, 1894 р. народження, с. Стеблiєвка Iвановського р-ну Краснодарського краю, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у смт Нижнє Первомайської
мiськради, слюсар к-пу "Новий побут". "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕСТАКОВ Василь Михайлович, 1911 р.
народження, м. Красний Луч, росiянин, освiта сере-

дня. Проживав у Красному Лучi, iнженер тресту
"Краснолучвугiлля". Луганським обласним судом
26 червня 1946 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.
ШЕСТАКОВ Василь Прокопович, 1905 р.
народження, с. Стрєльцi Лебедянського р-ну Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав
у м. Стахановi, секретар парткому шахти № 3-3-бiс.
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 2
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 3 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1957
роцi.
ШЕСТАКОВ Дмитро Андрiйович, 1925 р.
народження, с. Кучугури Ровенського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта
початкова. Проживав у с. Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу "Україна". Арештований 9 лютого 1943 року за звинуваченням у службi
в полiцiї пiд час окупацiї. 20 лютого 1943 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕСТАКОВ (ШЕСТАК) Iван Павлович,
1891 р. народження, Мiнська обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у смт Iзварине
Краснодонської мiськради, черговий по зал.ст. Iзварине. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi
14 жовтня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕСТАКОВ Кирило Федорович, 1882 р.
народження, с. Тренєвка Криворозького р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, моторист
сiльгоспсектору вiддiлення вiйськторгу. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШЕСТАКОВ Петро Iванович, 1903 р. народження, с. Микитiвка Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Микитiвцi, кочегар з-ду iм. Петровського. Арештований 22
квiтня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 вересня 1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕСТАКОВ Семен Дмитрович, 1887 р. народження, с. Айдар Ровенського р-ну Воронезької
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у с. Миколаївка Станично-Луганського р-ну, тесляр Луганського свинорадгоспу.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 8 серпня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ШЕСТАКОВ Тит Петрович, 1872 р. народження, м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Мiусинську, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої
наради при Колегiї ДПУ УРСР від 12 лютого 1930
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШЕСТАКОВ Федiр Васильович, 1870 р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Проживав у Бiловодську, селянин-одноосiбник. Арештований 21 жовтня 1929 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 жовтня 1929
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року звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕСТАЦЬКИЙ Станiслав Антонович,
1908 р. народження, Кам'янець-Подiльська обл.,
українець, освiта середня. Проживав у м. Луганську, плановик диспетчерського вiддiлу з-ду iм. Жовтневої революцiї. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 2 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕСТОПАЛОВ Андрiй Михайлович, 1882
р. народження, смт Новопсков, українець, освiта
початкова. Проживав у Новопсковi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї
ДПУ УРСР вiд 25 сiчня 1931 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕСТОПАЛОВ Василь Сергiйович, 1899
р. народження, с. Писарiвка Новопсковського р-ну,
українець. Проживав у м. Старобiльську, рахiвник
повiтового
фiнансового
вiддiлу.
Судовою
"трiйкою" при Колегії ДПУ УРСР 15 лютого 1931
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕСТОПАЛОВ Георгiй Лукич, 1911 р. народження, м. Георгiєвськ Ставропольського краю,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/вища. Проживав у м. Луганську, викладач вечiрньої СШ № 2.
Особливою нарадою при МДБ СРСР 27 серпня
1949 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1957 роцi.
ШЕСТОПАЛОВ Григорiй Михайлович,
1879 р. народження, смт Новопсков, українець, освiта початкова. Проживав у Новопсковi, без певного
мiсця роботи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
22 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕСТОПАЛОВ Данило Семенович, 1893
р. народження, с. Заайдарiвка Новопсковського рну, українець, освіта початкова. Проживав у Заайдарiвцi, муляр райспоживспілки. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШЕСТОПАЛОВ Михайло Пантелеймонович, 1904 р. народження, с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну, українець, освiта н/вища. Студент Харківського планово-економiчного iнституту. Арештований 17 лютого 1935 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 23 серпня 1936 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1936 роцi.
ШЕСТОПАЛОВ Никифор Данилович, 1900
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 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШЕСТОПАЛОВ Олексiй Миколайович,
1916 р. народження, м. Стаханов, освiта н/середня.
Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду iм. Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуналом Закавказького фронту 23 вересня 1942 року засуджений за нелегальний перехід кордону до розстрiлу. 20 жовтня
1942 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду
СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.

ШЕСТОПАЛОВ Олексiй Петрович, 1904 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 1931 роцi.
ШЕСТОПАЛОВ Пантелеймон Прокопович, 1872 р. народження, с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
у м. Харковi, двiрник. Арештований 17 лютого 1935
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14
березня 1936 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1936 роцi.
ШЕСТОПАЛОВ Семен Миколайович, 1931
р. народження, с. Заайдарiвка Новопсковського рну, українець, освiта початкова. Проживав нелегально, без певних занять. Луганським обласним судом 18 травня 1951 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 24 травня 1955 року Верховним судом
УРСР мiру покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕСТОПАЛОВ Семен Пантелiйович, 1901
р. народження, с. Заайдарiвка Новопсковського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Заайдарiвцi, колгоспник к-пу ім. Петровського. Донецьким обласним судом 2 квiтня 1936 року засуджений
до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1969
роцi.
ШЕСТОПАЛОВА Ганна Захарiвна, 1891 р.
народження, с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в Заайдарiвцi, не працювала. Луганським обласним судом
11 квiтня 1950 року засуджена до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ШЕСТУНОВА Тетяна Миколаївна, 1924 р.
народження, с. Орловецька Буда Петрівського р-ну
Київської обл., українка, освiта н/середня. Проживала в м. Красний Луч, офiцiантка. Вiйськовим трибуналом 51 армiї 17 липня 1943 року засуджена до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ШЕТИЛОВ Панас Iллiч, 1885 р. народження, кол.с. Мар'ївка Оборотнiвської сiльради Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
за місцем народження, облiковець радгоспу "Комсомолець". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Донецької обл. 1 вересня 1941 року засуджений до
розстрiлу. Страчений 16 вересня 1941 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШЕФАТОВ Овсiй Гаврилович, 1892 р. народження, кол.х. Ватажний, Тормосіновський р-н
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, заступник
головного
бухгалтера
хлiбозаводу.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1961
роцi.
ШЕФЕР (ШЕФФЕР) Андрiй Iванович, 1907
р. народження, с. Блюменталь Молочанського р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у с-щi Козакiвка Антрацитiвського р-ну,
стрiлочник зал.ст. Штерiвка. Репресований двічі.
Арештований 30 жовтня 1933 року за звинувачен-
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ням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 4 сiчня 1934 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Військовим трибуналом Харківського військового округу 7 березня 1937 року
засуджений до розстрілу. Вирок виконано 15 липня
1937 року. Реабiлiтований відповідно у 1994 і 1962
роках.
ШЕФЕР Антон Михайлович, 1916 р. народження, с. Урицьке Люксембурзького р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Софiївський Краснолуцької мiськради,
слюсар шахти № 21. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 15 лютого 1938 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕФЕР Борис Михайлович, 1905 р. народження, с. Урицьке Люксембурзького р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Софiївський Краснолуцької мiськради,
iнструментальник шахти № 21. Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕФЕР (ШЕФФЕР) Еммануїл Андрiйович, 1876 р. народження, с. Тамала, Саратовська
обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта середня.
Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШЕФЕР Єлизавета Петрiвна, 1900 р. народження, к. Варварiвка Мелiтопольського р-ну Запорiзької 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 зраді Батькiвщини. Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 1995 роцi.
ШЕФЕР Iван Карлович, 1915 р. народження, с-ще Козакiвка Антрацитiвського р-ну, нiмець,
освiта н/вища. Проживав у Козакiвці, рахiвник к-пу
"Роте Фане". Особливою нарадою при НКВС СРСР
18 листопада 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕФЕР Йосип Олександрович, 1913 р. народження, х. Волкове, Березiвський р-н Одеської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, вантажник шахти iм. Менжинського.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШЕФЕР Карл Адамович, 1883 р. народження, с. Єкатеринiвка Єкатеринославського повiту Катеринославської губернiї, нiмець, освiта початкова.
Проживав у с-щi Козакiвка Антрацитiвського р-ну,
колгоспник к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 31 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕФЕР Олександр Давидович, 1913 р. народження, м. Омськ, Росiйська Федерацiя, нiмець,
освiта початкова. Проживав у с. Гайове Лутугинського р-ну, шофер к-пу iм. Комiнтерну. Арештований 13 липня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 серпня 1941 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.

ШЕФЕР Павло Михайлович, 1914 р. народження, с. Урицьке Люксембурзького р-ну Дніпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, плановик радгоспу "Антрацит"
№ 10. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕФЕР Павло Павлович, 1910 р. народження, м. Красний Луч, нiмець, освiта початкова.
Проживав у смт Софiївський Краснолуцької
мiськради, колгоспник к-пу "Шлях вперед". Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 1938
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ШЕФЕР Петро Адамович, 1888 р. народження, с. Катеринiвка Нiкопольського р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
с-щi Козакiвка Антрацитiвського р-ну, бригадир кпу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 31 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу і того ж дня страчений. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШЕФЕР Петро Павлович, 1908 р. народження, Маріупольський р-н Донецької обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, колгоспник к-пу "Шлях вперед". Донецьким обласним
судом 3 лютого 1939 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШЕФЕР Тереза Iванiвна, 1890 р. народження, с. Катеринiвка Нікопольського р-ну Днiпропетровської 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.
ШЕФЕР Федiр Давидович, 1896 р. народження, с. Пришиб Мелiтопольського р-ну Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Гайове Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу iм.
Комiнтерну. Постановою Особливої наради при
НКВС СРСР від 29 жовтня 1939 року визнаний соцiально небезпечним елементом i висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ШЕФЛЕР Едуард Iванович, 1895 р. народження, к. Розенфельд Старокаранського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
м. Алчевську, рахiвник контори Алчевської
дiльницi Українського автогенного тресту. Київським обласним судом 29 жовтня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990
роцi.
ШЕФЛЕР Карл Iванович, 1893 р. народження, к. Розенфельд Старокаранського р-ну Донецької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, слюсар з-ду iм. Ворошилова. Київським
обласним судом 29 жовтня 1935 року засуджений
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990
роцi.
ШЕФНЕР Адам Iванович, 1884 (1896) р. народження, Маріупольський р-н Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Зеленопiлля Свердловської мiськради, селянин-одноосібник.
Репреосваний двічі. Постановою Судової "трiйки"
при Колегії ДПУ УРСР вiд 11 липня 1932 року ви-
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сланий на 3 р. за межi України. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькій обл. 27 вересня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волі. Реабiлiтований в обох
справах у 1989 роцi.
ШЕФНЕР Андрiй Якович, 1909 р. народження, Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав
у с-щi Давидiвка Краснолуцької мiськради, слюсар
шахти № 152. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕФНЕР Георгiй Iванович, 1897 р. народження, с. Любиме Свердловської мiськради,
нiмець, освiта початкова. Проживав у Любимому,
птахiвник к-пу "Морген Рот". Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШЕФНЕР Iван Iванович, 1888 р. народження, Запорiзька обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Любиме Свердловської мiськради, колгоспник к-пу "Морген Рот". Арештований 29 червня
1934 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 серпня 1934 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЕФНЕР Йосип Iванович, 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 обласним судом 26
квiтня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ШЕФНЕР Кiндрат Iванович, 1896 р. народження, к. Грiнталь Старокаранського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Зеленопiлля Свердловської мiськради, колгоспник
к-пу "Роте Бауер". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШЕФНЕР Павло Кiндратович, 1922 р. народження, с. Зеленопiлля Свердловської мiськради,
нiмець, освiта початкова. Проживав у Зеленопiллi,
колгоспник к-пу "Роте Бауер". Особливою нарадою
при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШЕФНЕР Пилип Iванович, 1897 р. народження, с. Зеленопiлля Свердловської мiськради,
нiмець, освiта початкова. Проживав у Зеленопiллi,
колгоспник к-пу "Роте Бауер". Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШЕФТЕЛЬ Натан Григорович, 1902 р. народження, м. Оренбург, Росiйська Федерацiя, єврей, освiта вища. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Антрацитi, головний механiк шахти №
3-4. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 11 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ШЕХОВЕЦЬ Георгiй Михайлович, 1904 р.
народження, смт Софiївський Краснолуцької
мiськради, українець, освiта середня. На час арешту член ВКП(б). Вiйськовослужбовець, командир
роти 177 стрiлецького полку 59 стрiлецької дивiзiї.
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 2 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок

виконано 3 вересня 1937 року. Реабiлiтований у
1957 роцi.
ШЕХОВЦЕВ (ШЕХОВЦОВ) Федiр Самiйлович, 1889 р. народження, смт Новоайдар, українець, освiта початкова. Проживав у Новоайдарi,
сторож МТС. Особливою нарадою при НКВС СРСР
6 травня 1942 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЕХОВЦЕВ Якiв Никанорович, 1894 р.
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Бiлолуцьку, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при
Колегiї ДПУ УРСР 15 лютого 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШЕХОВЦОВ (ШЕХОВЦЕВ) Григорiй Порфирович, 1926 р. народження, с. Покровське Троїцького р-ну, росiянин, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 98 запасного стрiлецького
полку 37 запасної стрiлецької бригади. Арештований 27 травня 1943 року за звинуваченням у службi
в нiмецькiй полiцiї пiд час окупацiї. 28 серпня 1943
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ШЕХОВЦОВ Iван Антонович, 1925 р. народження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Миколаївцi,
колгоспник к-пу iм. К. Маркса. Арештований 2
квiтня 1943 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 23 квiтня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1943 роцi.
ШЕХОВЦОВ Iван Федотович, 1918 р. народження, с. Аношкине Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав в Аношкиному, колгоспник к-пу iм. Паризької комуни. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 1 лютого 1945
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ШЕХОВЦОВ Йосип Сидорович, 1876 р. народження, с. Покровське Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Покровському, тесляр райпромкомбiнату. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 21 вересня 1944 року
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ШЕХОВЦОВ Михайло Софронович, 1898
р. народження, с. Макарове Станично-Луганського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт
Станично-Луганське, робiтник Кiндрашiвського
лiсництва. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ШЕХОВЦОВА (ШЕХОВЦЕВА) Дар'я Гаврилiвна, 1912 р. народження, с. Айдар-Миколаївка
Новоайдарського р-ну, росiянка, освiта початкова.
Проживала в Айдар-Миколаївцi, колгоспниця к-пу
iм. Молотова. 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 1990 роцi.
ШЕХТЕР Альтер Мендельович, 1894 р. народження, Польща, єврей, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, агент московської артiлi
"Фотопортрет". Донецьким обласним судом 25 жо-
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втня 1936 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ШЕХТЕР Луїс Хаймович, 1909 р. народження, м. Чернiвцi, єврей, освiта середня. Проживав у
м. Луганську, зубний лiкар лiкарнi Управлiння
вiйськового будiвництва. Арештований 9 липня
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з вiйськовим станом етапований углиб
країни, де пiзнiше не виявлений. 26 червня 1995 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ШЕШИН Анатолiй Петрович, 1928 р. народження, с. Круте Лівенського р-ну Орловської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, учень спецшколи військових пілотів. Луганським обласним судом 17
квiтня 1947 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ШИБАНСЬКИЙ
(ШАБАНСЬКИЙ)
Олексiй Зосимович, 1904 р. народження, с. Липовка Болховського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Алчевську, бухгалтер з-ду iм. Ворошилова. Донецьким обласним судом 14 травня 1937 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995
роцi.
ШИБИКА Петро Михайлович, 1881 р. народження, с. Просяне Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Просяному, селянинодноосiбник. Постановою Особливої наради при
Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 березня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШИВЕ Герберт Готфрiдович, 1907 р. народження, м. Днiпропетровськ, нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Дмитрiвка Новоайдарського рну, тракторист к-пу "2-а п'ятирiчка". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШИКОВ Антон Iванович, 1883 р. народження, м. Брянка, українець, освiта початкова. Проживав у Брянцi, не працював. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 16 листопада 1944 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ШИКОВ Якiв Мусійович, 1914 р. народження, м. Красний Луч, росiянин, освiта н/середня.
Вiйськовослужбовець, зв'язкiвець штабної батареї.
Вiйськовим трибуналом 28 стрiлецького корпусу 13
серпня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1974 роцi.
ШИКОВСЬКИЙ Павло Мартинович, 1902
р. народження, с. Урицьке Люксембурзького р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у смт Софiївський Краснолуцької
мiськради, робiтник шахти № 21. Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ШИКОВСЬКИЙ Петро Андрiйович, 1896 р.
народження, с. Антонiвка Люксембурзького р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, робiтник шахти № 21.
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового
округу 12 квiтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ШИЛЕНКО Тимофiй Iванович, 1901 р. народження, с. Калинiвське Бiлокуракинського р-ну,

українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 624 полку. Вiйськовим трибуналом 137
стрiлецької дивiзiї 7 листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ШИЛЕР (ШИЛЛЕР) Адольф Юлiусович,
1906 р. народження, м. Ровеньки, нiмець, освiта початкова. Проживав у Ровеньках, тракторист к-пу
"Рот Фронт". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
9 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШИЛIН Григорiй Дмитрович, 1914 р. народження, с. Телятниково Брасовського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав на кол.х. Крiпаки, Слов'яносербський р-н, конюх дитячого будинку. Арештований 6 грудня 1941 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 9 грудня 1941 року
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШИЛIН Iван Олексiйович, 1898 р. народження, с. Махове Щигровського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, iнструктор буксо-мастильного господарства зал.ст. Лисичанськ.
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 16
грудня 1938 року засуджений до 15 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1954 роцi.
ШИЛIН Олександр Миколайович, 1907 р.
народження, Саратовська губернiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Стахановi, слюсар коксобензольного з-ду. Арештований 21 липня 1932 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 жовтня 1932 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШИЛIН Олексiй Кирилович, 1894 р. народження, м. Первомайськ, росiянин, освiта вища.
Проживав у м. Свердловську, головний інженер
тресту "Свердловвугiлля". Донецьким обласним судом 26 березня 1938 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШИЛIН Якiв Дмитрович, 1912 р. народження, с. Телятниково Брасовського р-ну Орловської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав на кол.х. Кріпаки, Слов'яносербський р-н, тракторист к-пу "Заповiт Iллiча". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12
армiї 27 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу.
4 сiчня 1942 року Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШИЛIНА Тетяна Якiвна, 1921 р. народження, смт Новоганнiвка Краснодонського р-ну, українка, освiта середня. Проживала в смт Сiмейкине
Краснодонського р-ну, дiловод зал.ст. Сiмейкине.
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 7 лютого 1945 року засуджена до 6 р. позбавлення волi. Військовою залізничною колегією Верховного суду СРСР 26 серпня 1946 року справу
припинено за недоведеністю, з-під варти звільнена.
Реабiлiтована у 1946 роцi.
ШИЛIНСЬКА-ЛІБЕЛЬТ Олена Фелiксiвна, 1890 р. народження, Литва, полька, освiта початкова. Проживала в м. Сватово, буфеттниця їдальні
магістралі Москва-Донбас. Особливою нарадою
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при НКВС СРСР 27 грудня 1937 року засуджена до
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1966 роцi.
ШИЛЛЕР Гуго Августович, 1914 р. народження, к. Федорiвка Макiївського р-ну Донецької
обл., нiмець, освiта н/середня. Проживав у м. Алчевську, контролер вiддiлу технiчного контролю зду iм. Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 21 листопада 1942 року визнаний соцiально
небезпечним елементом i засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ШИЛО Василь Олександрович, 1904 р. народження, с. Оболоння Коропського р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Перевальську, десятник 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.
ШИЛОВ Григорій Андрiйович, 1907 р. народження, с. Матвiївка Свердловської мiськради,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 2 батальйону 60 мотомеханiзованої бригади. Арештований 18 листопада 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 сiчня 1943
року справу припинено за смертю звинувачуваного.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШИЛОВ Микола Iванович, 1860 р. народження, с. Стегаловка Єлецького р-ну Орловської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Червона Поляна Антрацитiвського р-ну, служитель релігійного 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.
ШИЛОВСЬКИЙ Василь Семенович, 1906
р. народження, с. Вербило Борінського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Антрацитi, бурильник
шахти № 1 Хрустальненського рудоуправлiння.
Арештований 7 грудня 1927 року за звинуваченням
у шпигунствi. Особливою нарадою при Колегiї
ДПУ УРСР 13 липня 1928 року мiрою покарання
визначено строк попереднього ув'язнення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ШИЛЬ Айжель Адольфович, 1914 р. народження, к. Нова Пулинського р-ну Київської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Новознам'янка Троїцького р-ну, тесляр к-пу "Маяк". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШИЛЬКЕ Iван Людвiгович, 1919 р. народження, Пулинський р-н Київської обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у с. Глотiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Новий шлях". Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 15 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
ШИЛЬКЕ Леонард Iванович, 1914 р. народження, с, В'язовець Пулинського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Вiвчарове Троїцького р-ну, коваль к-пу iм. Яковлєва. Донецьким обласним судом 4 березня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.

ШИЛЬКЕ (ШИЛЬКIН) Людвiг Михайлович, 1879 р. народження, Пулинський р-н Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Глотiвка Троїцького р-ну, тесляр к-пу "Новий шлях".
Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШИЛЬКЕ Отто Васильович (Вiльгельмович), 1905 р. народження, к. Гутерталь Мелiтопольського р-ну Запорiзької обл., нiмець, освiта н/середня. Проживав у м. Ровеньки, шкiльний учитель.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 12 жовтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1962 роцi.
ШИМАНСЬКА Адiна (Адоліна) Рудольфiвна, 1904 р. народження, Пулинський р-н Київської
обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в смт
Маркiвка, колгоспниця к-пу iм. Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1966 роцi.
ШИМАНСЬКА Марiя Iванiвна, 1906 р. народження, с. Надишень Плужнянського р-ну Вiнницької обл., полька, освiта початкова. Проживала в с.
Плахо-Петрівка Білокуракинського р-ну, шкiльна
вчителька. Арештована 23 жовтня 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у
справi немає. Реабiлiтована у 1995 роцi.
ШИМАНСЬКИЙ Глiб Євгенович, 1903 р.
народження, м. Бердичів Житомирської обл., українець, освiта вища. Проживав у м. Луганську, заступник начальника Луганського вiддiлку Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 29 вересня 1939 року
засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ШИМАНСЬКИЙ Густав Готлiбович, 1898
р. народження, с. Габрiвка Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
смт Маркiвка, колгоспник к-пу iм. Ворошилова.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 серпня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШИМАНСЬКИЙ Михайло Олександрович, 1908 р. народження, Польща, поляк, освiта середня. Проживав у с. Плахо-Петрiвка Бiлокуракинського р-ну, садiвник радгоспу "Червоне руно".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 серпня
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШИМАНСЬКИЙ Олександр Станiславович, 1875 р. народження, Польща, поляк, неписьменний. Проживав у с. Євсуг Бiловодського р-ну,
сторож райвиконкому. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 16 жовтня 1937 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШИМАНСЬКИЙ Рудольф Фрiдрiхович,
1912 р. народження, с. Мартинiвка Пулинського рну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Маркiвка, колгоспник к-пу iм. Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 сiчня
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1963 роцi.
ШИМАНСЬКИЙ Франц Станiславович,
1910 р. народження, с. Собкiвка Базалiйського р-ну
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Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Курячiвка Маркiвського р-ну, бухгалтер школи
тваринникiв. Особливою нарадою при НКВС СРСР
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШИМАНСЬКИЙ Фрiдрiх Готлiбович, 1883
р. народження, Пулинський р-н Київської обл.,
нiмець, неписьменний. Проживав у смт Маркiвка,
колгоспник к-пу iм. Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШИМАНСЬКИЙ Якiв Лаврентiйович, 1897
р. народження, м. Володимир-Волинський Волинської обл., росiянин, освiта початкова. Проживав у
смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, головний
кондуктор зал.ст. Сентянiвка. Лiнiйним судом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 3 сiчня 1941 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
ШИМIНК Фрiдрiх Самiйлович, 1899 р. народження, с. Шнурiв Лiс Радомишльського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Вiвчарове Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм.
Чапаєва. Донецьким обласним судом 4 березня
1937 року засуджений до розстрiлу. 11 квiтня 1937
року Верховним судом УРСР розстрiл замiнено 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШИМІНСЬКИЙ (ШИМЕНСЬКИЙ) Йоганн Мартинович, 1896 р. народження, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Кризьке
Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. Постишева.
Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 30 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШИМКАТ Вiльгельм Францович, 1895 р.
народження, Нiмеччина, нiмець, освiта середня.
Проживав у м. Красний Луч, слюсар рудоремонтного з-ду. Спецколегiєю Донецького обласного суду 2
сiчня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Президіумом Верховного суду УРСР 11 червня 1936 року засуджений до вислання на 5 р. за межі СРСР. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШИМОНФI Василь Олександрович, 1892
р. народження, Угорщина, угорець, освiта початкова. Проживав у смт Крiпенський Антрацитiвського
р-ну, крiпильник шахти № 22-53. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШИНГАРЕВ Антон Романович, 1904 р. народження, с.Лобановка Черниковського р-ну Могильовської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта середня.
Проживав у м. Краснодонi, iнженер-енергетик тресту "Краснодонвугiлля". Вiйськовим трибуналом
Харкiвського вiйськового округу 13 жовтня 1938
року засуджений до розстрiлу. Військовою колегією Верховного суду СРСР 19 січня 1939 року розстріл замінено 15 р. позбавлення волі. Реабiлiтований у 1955 роцi.
ШИНДЕР Марко Дмитрович, 1883 р. народження, с. Коробчине Миргородського р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав
у м. Антрацитi, бухгалтер торговельної бази. Донецьким обласним судом 13 жовтня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.

ШИНКАРЕНКО Iван Iванович, 1912 р. народження, м. Ровеньки, українець, освiта початкова. Проживав у смт Щотове Антрацитівської міськради, заготiвельник вагоноремонтного пункту
зал.ст. Щотове. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 24 грудня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1993 роцi.
ШИНКАРЬОВ Дмитро Федорович, 1888 р.
народження, х. Долотинка, Каменський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, носильник
зал.ст. Луганськ. Донецьким обласним судом 11
сiчня 1936 року засуджений до 6 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШИНКАРЬОВ Iван Олександрович, 1899 р.
народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського рну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Войтове Станично-Луганського р-ну, робiтник радгоспу iм. Челюскiнців. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШИНКАРЬОВ Михайло Олександрович,
1905 р. народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав
у с-щi Челюскiнець Лутугинського р-ну, робiтник
радгоспу iм. Челюскiнцiв. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШИНКЕВИЧ Анатолiй (Антон) Йосифович, 1908 р. народження, Бiлорусь, поляк, освiта
початкова. Проживав у м. Алчевську, прибиральник породи шахти № 25. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 19 лютого 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШИНКОВ Андрiй Степанович, 1888 р. народження, с. Афанасьєво Iзмалковського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у с. Жолобок Слов'яносербського р-ну, колгоспник к-пу "Наша праця". Арештований 25 травня 1942 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 9 березня 1948 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШИНКОВСЬКИЙ Iван Лук'янович, 1888 р.
народження, Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова.
Проживав у м. Алчевську, комендант гуртожитку зду iм. Ворошилова. Луганським обласним судом 24
березня 1946 року засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШИНКУС-КАРПУШИНА Ганна Олександрiвна, 1918 р. народження, м. Попасна, українка,
освiта середня. Проживала в Попаснiй, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 6 сiчня 1945 року засуджена до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ШИНКУС (ШЕНКУС) Олександр Iванович, 1886 р. народження, с. Ядрейцi, Ковенська губернiя, литовець, освiта початкова. Проживав у м.
Попасна, слюсар депо Попасна. Арештований 12
сiчня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. 15 березня 1938 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШИПИЛОВ Данило Федорович, 1864 р. народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського р-
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ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Войтове Станично-Луганського р-ну, сторож радгоспу
iм. Челюскiнцiв. Арештований 11 березня 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 1993 роцi.
ШИПИЛОВ Iван Овер'янович, 1892 р. народження, с. Коноплянiвка Бiлокуракинського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Коноплянiвцi, колгоспник к-пу "Заповiт Ленiна". Арештований 19 травня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 11 серпня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ШИПИЛОВ Петро Васильович, 1912 р. народження, с. Коноплянiвка Бiлокуракинського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
курсант 1 Тамбовського пiхотного училища, Росiйська Федерацiя. Вiйськовим трибуналом Тамбовського гарнiзону 19 лютого 1945 року засуджений до
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ШИПIЦИН Микола Степанович, 1899 р.
народження, с. Кликов Великоустюзького р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта вища. Проживав у м. Брянка, завiдуючий
службою вентиляцiї шахти № 1-бiс "Криворiжжя".
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 19 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 20 вересня 1937 року. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ШИПОВАЛОВ Микола Павлович, 1881 р.
народження, с. Новострiльцiвка Мiловського р-ну,
українець, освiта вища. Проживав у м. Луганську,
лiкар-лаборант 2-ї полiклiнiки з-ду iм. Жовтневої
революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШИПОВСЬКИЙ Афанасiй Iллiч, 1915 р. народження, с. Дружне Краснодонського р-ну, росiянин, освiта середня. Вiйськовослужбовець, рядовий
305 артбатареї 310 артилерiйського дивiзiону Балтiйського Флоту. Вiйськовим трибуналом Iжорського
укрiпрайону 12 червня 1942 року засуджений до 8
р. позбавлення волi. Пiсля засудження був направлений до штрафбату, брав участь у бойових дiях,
кров'ю спокутував провину. Реабiлiтований у 1943
роцi.
ШИПОВСЬКИЙ Данило Дмитрович, 1898
р. народження, с. Райгородка Новоайдарського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Фащiвка Перевальського р-ну, вантажник вугiльного
складу шахти № 3. Донецьким обласним судом 26
вересня 1936 року засуджений до 7 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ШИПОВСЬКИЙ Дмитро Юхимович,
1866 р. народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у Райгородцi, колгоспник к-пу iм. Сталiна. Арештований
21 березня 1933 року за звинуваченням у змовi з
метою замаху на життя сiльських активістів. Постановою Новоайдарського райвiддiлу ДПУ вiд 7 червня 1933 року справу направлено дiльничному про-

курору для припинення. Рішення останнього у
справі немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШИПОВСЬКИЙ Iван Михайлович, 1905 р.
народження, с. Райгородка Новоайдарського р-ну,
росiянин, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Вiйськовослужбовець, рядовий 2 мiнометної роти 1033 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 280 стрiлецької дивiзiї 20 жовтня 1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ШИПОВСЬКИЙ Кирило Дмитрович, 1895
р. народження, с. Райгородка Новоайдарського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Райгородцi, колгоспник к-пу iм. Сталiна. Репресований
двiчi. Арештований 21 березня 1933 року за звинуваченням у змовi з метою замаху на життя
сiльських активістів. Рішення у справі немає. Донецьким обласним судом 26 вересня 1936 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1994 i 1993 роках.
ШИПУЛЯ Карпо Iванович, 1905 р. народження, Бешенковицький р-н Вiтебської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, начальник iнспекцiї виправних робiт РВ
НКВС. Особливою нарадою при НКВС СРСР 25
листопада 1943 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШИРАХ Олександр Олександрович, 1909 р.
народження, Саратовська обл., Росiйська Федерацiя, 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.
ШИРЕНКО Кузьма Iванович, 1896 р. народження, м. Донецьк, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Антрацитi, старший маркшейдер тресту
"Боковоантрацит". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 21 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 11 жовтня 1938 року.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
ШИРИКАЛОВ Митрофан Iванович, 1894 р.
народження, с. Петропавлiвка Новогрудського р-ну
Барановицької обл., Бiлорусь, українець, освiта початкова. Проживав у смт Долинiвське Стахановської мiськради, стрiлочник Максимiвської вiтки колійного господарства тресту "Кiроввугiлля".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької
обл. 4 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. 6
вересня 1941 року Верховним судом СРСР розстрiл
замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ШИРКОВ Федот Захарович, 1878 р. народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Фащiвцi, селянинодноосiбник. 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.
ШИРКОВСЬКИЙ Олександр Болтасарович (Бордазирович), 1912 р. народження, с. Любиме Свердловської мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у Любимому, облiковець тракторної бригади к-пу "Морген Рот". Комiсiєю НКВС i
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Прокуратури СРСР 8 сiчня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШИРМАН Генрiх Генрiхович, 1884 р. народження, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, електромонтер шахти № 2-5. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШИРМАН Олена Петрiвна, 1908 р. народження, х. Жданiвка, Орджонiкiдзевський р-н Донецької обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала
в м. Стахановi, робiтниця шахти № 5. 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.
ШИРОГОРОВ Борис Олександрович, 1895
р. народження, ст-ця Вознесенська, Краснодарський край, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м. Кремiнна, завідуючий аптекою.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
ШИРОКИЙ Панас Михайлович, 1902 р. народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Веселе
Старобiльського р-ну, робiтник конезаводу № 123.
Донецьким обласним судом 16 лютого 1938 року
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШИРОКИЙ Федiр Кирилович, 1900 р. народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну,
українець. Проживав у Новорозсоші, тракторист кпу iм. Блюхера. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 13 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШИРОКИЙ Федiр Микитович, 1914 р. народження, с. Новорозсош Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, робітник з-ду iм. Ворошилова. Вiйськовим
трибуналом м. Вологда, Росiйська Федерацiя, 29
серпня 1942 року засуджений до розстрiлу. 17 жовтня 1942 року розстрiл замiнено 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ШИРОКОВ Петро Олексiйович, 1884 р. народження, с. Дем'янiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Iзварине Краснодонської мiськради, слюсар шахти №
21. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 сiчня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШИРОКОВ Федiр Кирилович, 1880 р. народження, м. Серафимович Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, не працював. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 25 травня
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШИРОКОРЯДОВА Наталiя Давидiвна,
1911 р. народження, м. Iзюм Харкiвської обл., українка, освiта початкова. Проживала в м. Олександрiвську Артемiвської райради м. Луганська, робiтниця радгоспу "Тепличний". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 13 листопада 1943 року засуджена до
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.

ШИРЯЄВ Андрiй Iванович, 1874 р. народження, с. Передiльське Станично-Луганського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Передiльському, селянин-одноосiбник. Постановою
Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 17
квiтня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШИРЯЄВ Iван Петрович, 1908 р. народження, с. Картушине Антрацитiвського р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у смт Михайлiвка Ровенькiвської мiськради, молотобоєць шахти № 68.
Арештований 18 липня 1944 року за звинуваченням
у пособництвi нiмецьким окупантам. 24 жовтня
1944 року виправданий Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлiтований у
1944 роцi.
ШИРЯЄВ Iван Тимофiйович, 1909 р. народження, с. Гущино Мценського р-ну Курської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Стахановi, крiпильник шахти № 3-3бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960
роцi.
ШИРЯЄВ Кузьма Iванович, 1895 р. народження, с. Миколаївка Станично-Луганського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Миколаївцi, колгоспник. Арештований 5 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.
ШИРЯЄВ Леонiд Костянтинович, 1906 р.
народження, с. Новопетрiвка, Миколаївська обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, секретар міської газети "Шлях Серго". Арештований 5 серпня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 квiтня 1939 року справу
припинено, з-пiд варти звiльнений. 29 червня 1939
року Верховний суд УРСР повернув справу для нового розгляду. 18 серпня 1941 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1941 роцi.
ШИТОВА Валентина Петрiвна, 1919 р. народження, м. Рубiжне, росiянка, освiта н/вища.
Проживала в Рубiжному, старша операцiйна сестра
хiрургiчного вiддiлення мiськлiкарнi. Арештована 6
травня 1943 року за звинуваченням у зрадницьких
діях. 23 червня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.
Реабiлiтована у 1943 роцi.
ШИТЦ (ШИЦ) Iван Iванович, 1898 р. народження, с. Переможне Новоайдарського р-ну,
нiмець, освiта початкова. Проживав у Переможному, колгоспник к-пу iм. К.Лiбкнехта. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ШИТЦ Християн Iванович, 1889 р. народження, Марiупольський р-н Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Бурчак-Михайлiвка Станично-Луганського р-ну, скотар кпу iм. Тельмана. Донецьким обласним судом 28
квiтня 1935 року засуджений до 7 р. позбавлення
волi. 2 липня 1935 року Верховним судом УРСР
мiру покарання знижено до 4 р. Реабiлiтований у
1990 роцi.
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ШИТЦ Якiв Георгiйович, 1902 р. народження, с. Переможне Новоайдарського р-ну, нiмець,
освiта початкова. Проживав у Переможному, колгоспник к-пу iм. К. Лiбкнехта. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШИТЦ Якiв Якович, 1891 р. народження,
Люксембурзький р-н Днiпропетровської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Переможне
Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу iм. Р. Люксембург. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШИЦ Генрiх Йоганнович, 1910 р. народження, с. Переможне Новоайдарського р-ну, нiмець,
освiта початкова. Проживав у Переможному, колгоспник к-пу iм. К. Лiбкнехта. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШИЦ Iван Андрiйович, 1874 р. народження,
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 12 сiчня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ШИЦ Якiв Iванович, 1883 р. народження,
Марiупольський р-н Донецької обл., нiмець, освiта
початкова. Проживав у м. Ровеньки, коваль к-пу
"Рот Фронт". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШИШКА Прокiп Федорович, 1901 р. народження, с. Андрiївка Селiдiвського р-ну Донецької
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
Iванiвка Антрацитiвського р-ну, наваловiдбiйник
шахти № 12. Вiйськовим трибуналом Луганського
гарнiзону 22 лютого 1946 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ШИШКIН Iван Макарович, 1908 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Боровеньках,
колгоспник к-пу "Червона нива". Арештований 7
серпня 1931 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 29 сiчня
1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1932 роцi.
ШИШКIН Павло Маркович, 1893 р. народження, с. Закотне Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Гiрське Первомайської мiськради, тесляр шахти № 1-2
"Гiрська". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШИШКIН Петро Iванович, 1889 р. народження, с. Криве Озеро, Херсонська обл., росiянин,
освiта н/середня. Проживав у м. Лисичанську, технiчний дiловод Енергобуду. Репресований двiчi.
Арештований 9 липня 1932 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. 5 вересня 1932 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1932 i 1959 роках.

ШИШКIН Сергiй Аристархович, 1880 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Боровеньках,
селянин-одноосібник. Арештований 6 грудня 1932
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10
грудня 1932 року справу припинено за недоведенiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1932 роцi.
ШИШКIН Сергiй Стефанович, 1910 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Чабанiвка
Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу "Незаможник". Арештований 19 вересня 1931 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї. 28 листопада 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.
ШИШКIН Стефан Аристархович, 1873 р.
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у с. Чабанiвка
Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу "Незаможник". Арештований 19 вересня 1931 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї. 28 листопада 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.
ШИШКО Iван Iванович, 1909 р. народження, м. Гродно, Бiлорусь, поляк, освiта початкова.
Проживав у м. Краснодонi, електрослюсар шахти
№ 5. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШИШКО Iван Степанович, 1885 р. народження, Польща, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, крiпильник шахти № 2-4.
Донецьким обласним судом 28 червня 1938 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1991 роцi.
ШИШКОВСЬКИЙ Болеслав Станiславович, 1899 р. народження, с. Яблунiвка Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл., поляк, освiта
початкова. Проживав у с. Шульгинка Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу "Бiльшовик". Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 грудня 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШИШЛОВ Григорiй Михайлович, 1881 р.
народження, с. Олександрiвка Сватiвського р-ну,
українець, освiта середня. Проживав у м. Новодружеськ Лисичанської мiськради, служитель релiгiйного культу. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 22
лютого 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШИШМАН Костянтин Георгiйович, 1891 р.
народження, с. Мало-Янисоль, Донецька обл., грек,
освiта середня. Проживав у м. Попасна, машинiст
паровозного депо Попасна. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 17 травня 1938 року. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ШИШМАН Кузьма Маркович, 1913 р. народження, с. Богатир Великоянисольського р-ну
Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у
м. Алчевську, котельник з-ду № 19. Арештований 3
сiчня 1938 року за звинуваченням у приналежностi
до контрреволюцiйної органiзацiї. Рiшення у справi
немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.
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ШИШМАН Марко Iванович, 1882 р. народження, с. Богатир Великоянисольського р-ну Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у м.
Алчевську, водовоз зал.ст. Алчевськ. Арештований
11 сiчня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 сiчня 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ШИШОВ Василь Данилович, 1906 р. народження, м. Алчевськ, українець, освiта початкова.
Проживав в Алчевську, мийник брикетної фабрики
коксохiмзаводу. Арештований 8 березня 1931 року
за звинуваченням у шкiдництвi. 11 червня 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931
роцi.
ШИЩЕНКО Вiктор Тимофiйович, 1889 р.
народження, с. Першозванiвка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав за місцем народження, рахівник
к-пу ім. Ворошилова. Арештований 12 березня 1943
року за звинуваченням у виказуваннi партизан
нiмецьким окупантам. 27-28 квiтня 1943 року виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. Реабiлiтований у 1943 роцi.
ШИЯН (ШЕЯН) Iван Миколайович, 1885 р.
народження, кол.с. Спасiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем
народження, селянин-одноосiбник. Арештований 2
листопада 1930 року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй дiяльностi i антирадянськiй агiтацiї. 1
сiчня 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.
ШИЯН Петро Миколайович, 1908 р. народження, с. Микiльське Мiловського р-ну, українець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, курсант 3
взводу навчального батальйону. Вiйськовим трибуналом 78 стрiлецької дивiзiї 9 травня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 24 травня 1947
року Верховним судом СРСР мiру покарання знижено до 4 р. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ШКАДIН Федiр Трохимович, 1884 р. народження, м. Старобiльськ, українець, освiта вища.
Проживав у с. Тишкiвка Маркiвського р-ну, шкільний учитель. Постановою Особливої наради при
Колегiї ДПУ УРСР від 5 лютого 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШКАРПИТА Євдоким Якимович, 1894 р.
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, крiпильник шахти iм. Крупської. Арештований 30 квiтня 1935 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 червня 1935 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШКАРУПА Андрiй Мефодiйович, 1889 р.
народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Олександрівську Артемівської райради м. Луганська, колгоспник. Вiйськовим трибуналом 259 стрiлецької
дивiзiї 26 березня 1943 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 3 травня 1943 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШКАРУПА Iван Павлович, 1913 р. народження, Великобурлуцький р-н Харкiвської обл.,

українець, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської мiськради, робітник з-ду "Сталь".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШКАРУПА Матвiй Микитович, 1890 р. народження, с. Пархоменко Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, майстер газогенераторної станцiї з-ду iм. Жовтневої революцiї. Донецьким обласним судом 25
жовтня 1936 року засуджений до 6 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШКАРУПА Михайло Семенович, 1887 р.
народження, с. Литвинiвка Бiловодського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Бiловодськ, контролер електростанцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШКИЛЕВИЧ Йосип Омелянович, 1897 р.
народження, с. Маличi, Брестська обл., Бiлорусь,
бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду iм. Рудя. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 9 сiчня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
ШКИЛЬ Павло Степанович, 1901 р. народження, с. Пiщане Куп'янського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Лисичанську, вибiйник шахти iм. Рухимовича. Донецьким обласним судом 28 жовтня 1935 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ШКИРЯ Iван Федорович, 1905 р. народження, с. Розсохувате Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у с. Литвинiвка Бiловодського р-ну, завiдуючий шевською майстернею.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 сiчня 1944
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШКИРЯ Якiв Полiкарпович, 1890 р. народження, с. Розсохувате Маркiвського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у с. Кризьке Маркiвського р-ну, рахiвник сiльпо. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Українського округу 4 липня
1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШКIРА Iван Кирилович, 1910 р. народження, м. Свердловськ, українець, неписьменний.
Вiйськовослужбовець, рядовий 966 стрiлецького
полку. Вiйськовим трибуналом 296 стрiлецької дивiзiї 11 травня 1942 року засуджений до розстрiлу.
13 квiтня 1943 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1943 роцi.
ШКЛЯРЕВСЬКИЙ Олександр Юхимович,
1897 р. народження, м. Казань Татарської АРСР,
Російська Федерація, росiянин, освiта початкова.
Проживав у с. Зорикiвка Мiловського р-ну, фоторетушер. Особливою нарадою при НКВС СРСР 25
листопада 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШКОЛА Андрiй Якович, 1929 р. народження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий вiйськової частини 83337. Вiйськовим трибуналом Туркестанського вiйськового округу 30 сiчня
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1951 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 15
серпня 1956 року Комісією Президії Верховної Ради СРСР міру покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ШКОЛЬНИКОВ Якiв Михайлович, 1904 р.
народження, м. Могильов, Бiлорусь, єврей, освiта
початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав
у м. Луганську, агент з постачання друкарні з-ду iм.
Жовтневої революцiї. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 30 жовтня 1938 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957
роцi.
ШКОНДА Феофан Єфремович, 1914 р. народження, с. Щербаково Алексєєвського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, тесляр
мiського паливно-торговельного вiддiлу. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської обл. 19
травня 1950 року засуджений до 25 р. позбавлення
волi. 18 березня 1955 року Вiйськовим трибуналом
Київського вiйськового округу строк покарання
знижено до фактично вiдбутого, з ув'язнення
звiльнений. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ШКОНДIН Петро Пилипович, 1893 р. народження, с. Греково Волошинського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську Перевальського р-ну, колiйний обхiдник зал.ст. Кипуча.
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 4 червня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШКОНДIНА Катерина Iванiвна, 1892 р. народження, х. Поролло, Мальчевський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Без певного мiсця проживання, швачка-приватниця. Репресована двiчi. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28 сiчня 1934 року засуджена до 5
р. позбавлення волi. Луганським обласним судом
11 липня 1946 року засуджена до 6 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована вiдповiдно у 1995 i 1991 роках.
ШКОРКIН Iван Никифорович, 1889 р. народження, с. Нижня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с.
Нижня Гарасимiвка Краснодонського р-ну, завгосп
колгоспу iм. Кiрова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ШКОРКIН Микита Никифорович, 1894 р.
народження, с. Нижня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав за
місцем народження, завiдуючий пересилкою заготконтори на зал.ст. Вiльхова. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 9 жовтня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ШКОРКIН Митрофан Стефанович, 1874 р.
народження, с. Нижня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
с. Золотарiвка Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу ім. 50-річчя (?)Компартії України. Луганським обласним судом 20 листопада 1940 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1995 роцi.
ШКОРКIН Олександр Iванович, 1916 р. народження, с. Нижня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, робiтник новопаровозного цеху з-ду iм.

Жовтневої революцiї. Репресований двiчi. Арештований 20 листопада 1934 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї та здiйсненнi диверсiйного
акту. 19 сiчня 1935 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1935 i 1956 роках.
ШКОРКIН Павло Никифорович, 1892 р. народження, с. Нижня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта вища. Проживав у м. Луганську, викладач математики курсiв майстрів з-ду
iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ШКОРКIН Павло Панасович, 1911 р. народження, с. Верхня Вiльхова Станично-Луганського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, токар з-ду iм. Жовтневої революцiї.
Вiйськовим трибуналом військ НКВС Луганської
обл. 18 жовтня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШКОРКIН Устин Сидорович, 1863 р. народження, с. Нижня Вiльхова Станично-Луганського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у
Нижнiй Вiльховiй, селянин-одноосiбник. Арештований 24 квiтня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 липня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ШКОРУБСЬКИЙ (ШКАРУБСЬКИЙ) Микола Iванович, 1903 р. народження, с. Зелена Волочиського р-ну Хмельницької обл., поляк, освiта
початкова. Проживав у с. Великоцьк Мiловського
р-ну, тракторист к-пу iм. Калiнiна. Був арештований у 1937 роцi. Рішення у справi немає. 20 грудня
1960 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШКРИЛЬ Кирило Омелянович, 1890 р. народження, с. Неклюєвка, Курська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськради, коваль
радгоспу "Лобiвський". Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 2 жовтня 1944 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШКРУДЄВ Iван Панасович, 1894 р. народження, смт Талове Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Таловому, каменяр шахти № 2-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШКРЯБКО Сидiр Мусiйович, 1905 р. народження, с. Микитiвка Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Петровське
Краснолуцької мiськради, робiтник цеху № 5 з-ду
№ 59. Донецьким обласним судом 8 травня 1938
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ШКРЯДА Олександр Свиридович, 1905 р.
народження, с. Липове Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Липовому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегії ДПУ УРСР вiд 16 березня 1930 року
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висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШКРЯДА Павло Панасович, 1900 р. народження, с. Бiлоскелювате Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Бiлоскелюватому, колгоспник к-пу iм. Крупської.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1969 роцi.
ШКРЯДА Панас Iванович, 1875 р. народження, с. Капiтанiвка, Сумська обл., українець,
освiта початкова. Проживав у с. Бiлоскелювате
Краснодонського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР
вiд 10 березня 1930 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШКРЯДА Панас Iванович, 1878 р. народження, с. Бiлоскелювате Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, сторож лiсного складу. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШКРЯДА Спиридон Iванович, 1869 (1867)
р. народження, с. Курилiвка Конотопського повiту
Чернiгiвської губернiї, українець, освiта початкова.
Проживав у с. Липове Краснодонського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ОДПУ вiд 13 сiчня 1930 року висланий
за межi України. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШКУРАТ Андрiй Петрович, 1896 р. народження, с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий
164 аеродромно-технiчної команди 24 району авiацiйного базування. Вiйськовим трибуналом 8 повiтряної армiї 7 червня 1943 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ШКУРАТ Ганна Володимирiвна, 1898 р. народження, смт Бiловодськ, українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, домогосподарка.
Арештована 21 лютого 1931 року за звинуваченням
у шпигунствi. 3 травня 1931 року справу припинено
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1931 роцi.
ШКУРАТ Iван Андрiйович, 1908 р. народження, с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Кабичiвцi, колгоспник к-пу ім. Фрунзе. Арештований 20 липня 1931
року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної групи. 27 липня 1932 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.
ШКУРАТ Iван Кузьмич, 1901 р. народження, с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Кабичiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 20 червня 1931 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
групи. 1 серпня 1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1932 роцi.
ШКУРАТ Родiон Кузьмич, 1891 р. народження, с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Кабичiвцi, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ
УРСР 1 серпня 1932 року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.

ШКУРАТ Роман Кузьмич, 1886 р. народження, с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у куркульському с-щi
Кам'яна Гребля Розсохуватської сiльради Маркiвського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 1 серпня
1932 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШКУРАТ Федiр Пилипович, 1890 р. народження, с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду iм. Жовтневої революцiї. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 25 червня 1931
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШКУРАТОВА Катерина Андрiївна, 1904 р.
народження, смт Маркiвка, українка, освiта вища.
Проживала в м. Луганську, колгоспниця к-пу "1
Травня". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 31 серпня 1943 року засуджена до 7 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ШКУРЕНКО Iван Васильович, 1923 р. народження, смт Єсаулiвка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець,
рядовий 208 стрiлецького полку 187 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 1 армiї 4 листопада
1942 року засуджений до розстрiлу. 18 грудня 1942
року Президiєю Верховної Ради СРСР розстрiл замiнено 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1998
роцi.
ШКУРЕНКО Iван Миколайович, 1917 р.
народження, с. Нижнiй Нагольчик Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 976 стрiлецького полку 261
стрiлецької дивiзiї. Арештований 28 червня 1942
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29
липня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШКУРЕНКО Мефодiй Маркiянович, 1899
р. народження, смт Єсаулiвка Антрацитiвського рну, українець. Проживав у м. Антрацитi, слюсар Бокiвського рудоуправлiння. Народним судом кол.
Ровенькiвського р-ну 19 вересня 1933 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1988 роцi.
ШКУРКА (ШКУРНІН) Данило Євтимович,
1905 р. народження, с. Мар'ївка Свердловської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
с. Новоборовицi Свердловської мiськради, колгоспник к-пу "Червоний колос". Арештований 9 липня
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 серпня 1941 року виправданий Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. Реабiлiтований у 1941 роцi.
ШКУРКIН Вiктор Тимофiйович, 1907 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 376 стрiлецького
полку. Арештований 28 вересня 1945 року за звинуваченням в антирадянській агітації. 6 листопада
1945 року справу припинено за вiдсутнiстю складу
злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШКУРКО Анатолiй Данилович, 1924 р. народження, м. Краснодон, українець, освiта н/середня. Проживав у м. Ровеньки, не працював. Вiйськовим трибуналом 34 району авiацiйного базування 8
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травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ШКУРО Ганна Петрiвна, 1919 р. народження, смт Бiле Лутугинського р-ну, українка, освiта
початкова. Проживала в м. Олександрiвську Артемiвської райради м. Луганська, секретарка планового
вiддiлу райвиконкому. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 13 листопада 1943 року засуджена до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1988 роцi.
ШКУРСЬКИЙ Гаврило Iванович, 1879 р.
народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Криворiжжя Слов'яносербського р-ну, сторож шахти "Гірпромучу". Арештований 7 грудня 1932 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї. 31 сiчня 1933 року справу припинено за
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1933
роцi.
ШКУРСЬКИЙ Мефодiй Iванович, 1888 р.
народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Криворiжжя Слов'яносербського р-ну, возiй хлiба рудника
"Криворiжжя". Арештований 7 грудня 1932 року за
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 31 сiчня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований
у 1933 роцi.
ШКУРСЬКИЙ Михайло Iванович, 1875 р.
народження, с. Брусiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Криворiжжя Слов'яносербського р-ну, конюх кооперативу №
1 "Криворiжжя". Арештований 7 грудня 1932 року
за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 31 сiчня 1933 року справу
припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ШКУТА Борис Костянтинович, 1914 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Проживав у Сватовому, промивальник паровозiв
депо Сватове. Арештований 24 квiтня 1943 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 травня
1943 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШКУТА Вiктор Степанович (Стефанович),
1892 р. народження, м. Брянка, українець, неписьменний. Проживав у смт Михайлiвка Перевальського р-ну, селянин-одноосiбник. Репресований
двiчi. Арештований 18 квiтня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 червня 1931
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. "Трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938
року. Реабiлiтований вiдповiдно у 1962 i 1994 роках.
ШКУТА Єгор Антонович, 1887 р. народження, с. Дачне Сватiвського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав у Дачному, колгоспник к-пу
"20 рокiв Жовтня". Арештований 25 сiчня 1945 року за пiдозрою у зрадi Батькiвщини. 1 серпня 1945
року виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. Реабiлiтований у 1945 роцi.
ШКУТА Пантелеймон Антонович, 1873 р.
народження, с. Куземiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Куземiвцi, селя-

нин-одноосiбник. Арештований 20 квiтня 1931 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 липня 1931 року справу припинено у зв'язку з тим, що
П.А.Шкута в ходi розкуркулювання був в адмiнiстративному порядку висланий за межi України. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШЛАК (ШЛЯК) Адольф Людвiгович, 1880
р. народження, с. Видумка Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, неписьменний. Проживав у м.
Сватове, столяр к-пу "Хвиля революцiї". Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШЛАК Адольф Фердiнандович, 1890 р. народження, кол.к. Найдорф Володарського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
с. Новобiла Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу
"Шлях до соцiалiзму". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 жовтня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЛЕГЕЛЬ Раймонд Андрiасович, 1900 р.
народження, с. Вайнау Великотокмацького р-ну Запорiзької обл., нiмець. Проживав у м. Красний Луч,
директор середньої школи с-ща шахти № 2-бiс.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЛЕЙХЕР Еммануїл Якович, 1920 р. народження, Донецька обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у с. Ребрикове Антрацитiвського р-ну,
колгоспник к-пу iм. Тельмана. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року визнаний
соцiально чужим елементом i засуджений до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЛЕНДЕР Антонiна Вiльгельмiвна, 1903
р. народження, с. Юстинiвка Пулинського р-ну Житомирської обл., нiмкеня. Проживала в м. Сватове,
колгоспниця к-пу iм. Будьонного. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1989 роцi.
ШЛЕНДЕР Артур Августович, 1898 р. народження, кол.к. Найдорф Володарського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, сторож кпу "Правда". Донецьким обласним судом 29 серпня
1938 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ШЛЕНДЕР Карл Фрiдрiхович, 1894 р. народження, х. Рудкiвський, Житомирський р-н Київської обл., нiмець, неписьменний. Проживав у м. Сватове, колгоспник к-пу iм. Будьонного. Донецьким
обласним судом 20 квiтня 1937 року засуджений до
6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ШЛЕНДЕР Отто Фрiдрiхович, 1900 р. народження, х. Рудкiвський, Житомирський р-н Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.
Сватове, конюх к-пу iм. Будьонного. Донецьким
обласним судом 20 квiтня 1937 року засуджений до
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ШЛЕНДЕР Рейнгольд Фрiдрiхович, 1888 р.
народження, х. Рудкiвський, Житомирський р-н Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
м. Сватове, колгоспник к-пу iм. Будьонного. Донецьким обласним судом 20 квiтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1964 роцi.
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ШЛЕНСЬКИЙ Хома Михайлович, 1888 р.
народження, с. Верхньобогданiвка Станично-Луганського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Верхньобогданiвцi, селянин-одноосiбник.
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 4 грудня 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЛЕПАЦЬКА Ганна Iванiвна, 1925 р. народження, с. Дзеленцi Чорноострiвського р-ну Кам'янець-Подiльської обл., українка, освiта н/середня. Проживала в м. Ровеньки, вагонниця шахти №
24. Арештована 13 серпня 1945 року за звинуваченням у приналежностi до антирадянської органiзацiї.
20 лютого 1947 року виправдана Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської обл. Реабiлiтована у
1947 роцi.
ШЛИКОВ Василь Софронович, 1880 р. народження, с. Тепле Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Теплому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегії ДПУ УРСР вiд 3 лютого 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШЛИКОВ Iван Дмитрович, 1891 р. народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Чугинцi, конюх сiльради. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 14 квiтня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ШЛИКОВ Трохим Федорович, 1900 р. народження, смт Станично-Луганське, росiянин, освiта
початкова. Проживав у Станично-Луганському, рахiвник пункту "Заготзерно". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ШЛIКМАН Йоганн Йоганнович, 1895 р. народження, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова.
Проживав у с-щi зал.ст. Ниркове, завiдуючий електропідстанцiєю. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 26 вересня 1939 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Постановою
Вiйськової колегiї Верховного суду СРСР від 28 вересня 1939 року попереднiй вирок замінено постановою про вислання за межi СРСР. Реабiлiтований
у 1980 роцi.
ШЛIНДЕР (ШЛЕНДЕР) Давид Карлович,
1908 р. народження, с. Новина Пулинського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник
к-пу iм. Т.Г.Шевченка. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШЛIХТIНГ Андрiй Самiйлович, 1906 р. народження, Харцизький р-н Донецької обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав: Першозванiвська
сiльрада Лутугинського р-ну, пожежник к-пу iм.
Чапаєва. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10
серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1968 роцi.
ШЛОССЕР Iлля Iванович, 1914 р. народження, к. Карлсруе Карло-Лiбкнехтівського р-ну
Одеської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у м. Мiусинську Краснолуцької мiськради, рахiвник-касир артiлi iм. Чубаря. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 7 березня

1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1962 роцi.
ШЛЯК (ШЛАК) Емiль Фердiнандович,
1897 р. народження, к. Найдорф Новоград-Волинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Новобiла Новопсковського р-ну,
колгоспник к-пу iм. 1 Травня. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961
роцi.
ШЛЯК Рiхард Адольфович, 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 15 лютого 1938 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЛЯПНИКОВ Юхим Трохимович, 1882 р.
народження, с. Чорнявка Троїцького р-ну, росiянин,
неписьменний. Проживав у Чорнявцi, колгоспник
к-пу "Маяк". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШЛЯХТИЧ Антон Платонович, 1914 р. народження, с. Залиман Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, коногон шахти iм. Менжинського. Арештований 5 липня 1938 року за звинуваченням у
шкiдництвi i антирадянськiй агiтацiї. 18 серпня
1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ШЛЯХТIН Григорiй Васильович, 1906 р.
народження, с. Ульяновка Глубокинського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, прибиральник породи шахти № 1-бiс. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШЛЯХТIН Iлля Семенович, 1891 (1895)р.
народження, х. Грачi, Глубокинський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Талове Краснодонського
р-ну, завiдуючий їдальнею шахти № 10. Репресований двічі. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ
УРСР 26 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 9 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований відповідно у 1989 і 1957 роках.
ШЛЯХТIН Митрофан Васильович, 1914 р.
народження, с. Терешково Радченського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 622 зенiтного дивiзiону. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 11 травня 1942 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ШЛЯХТIН Никифор Данилович, 1970 р.
народження, с. Великий Суходiл Краснодонського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Великому Суходолi, селянин-одноосiбник. Постановою
Особливої наради при Колегiї ОДПУ від 1 лютого
1929 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1995 роцi.

632

Назвемо всіх поіменно
ШЛЯХТIН Павло Олексiйович, 1894 р. народження, с. Малий Суходiл Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 19 листопада 1937 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШМАГАЙ Прохор Гнатович, 1901 р. народження, с. Скнит Славутського р-ну Вiнницької
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Дякове Антрацитiвського р-ну, рахiвник коопторгу.
Донецьким обласним судом 13 сiчня 1939 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
ШМАГАЙ Юхим Гнатович, 1907 р. народження, с. Малий Скнит Славутського р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у
с. Дякове Антрацитiвського р-ну, возій-приватник.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 жовтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШМАКОВА Варвара Єгорiвна, 1918 р. народження, м. Олександрiвськ Артемiвської райради
м. Луганська, українка, освiта н/середня. Проживала в м. Луганську, робiтниця навчального господарства Луганського сiльгоспiнституту. Постановою
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 15 липня
1944 року вислана за межi України. Реабiлiтована у
1990 роцi.
ШМАКОВА Клавдiя Леонтiївна, 1910 р. народження, с. Розкiшне Лутугинського р-ну, українка, освiта н/середня. Проживала в м. Луганську, робітниця з-ду iм. Будьонного. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 8 квiтня 1944 року
вислана за межi України. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ШМАЛЬ Iларiон Григорович, 1898 р. народження, с. Вiвчарове Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Вiвчаровому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР від 8 травня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШМАЛЬЦ Рахус Флорiанович, 1892 р. народження, к. Ландау Карло-Лiбкнехтівського р-ну
Одеської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, заступник головного бухгалтера контори "Нерудсталі".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 жовтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШМАЛЬЦ Шоластина Георгiївна, 1894 р.
народження, к. Ландау Карло-Лiбкнехтівського рну Одеської обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в м. Свердловську, домогосподарка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ШМАНОВ Микола Iллiч, 1909 р. народження, с. Александровка Краснінського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Алмазна Стахановської
мiськради, каталь з-ду "Сталь". Донецьким обласним судом 17 червня 1937 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШМАРИК Якiв Леонтiйович, 1906 р. народження, с. Нижньопокровка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець.

Особливою нарадою при Колегiї ОДПУ 13 березня
1930 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШМАРКО Олексiй Дмитрович, 1912 р. народження, Урицький р-н Курської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
смт Бугаївка Перевальського р-ну, врубмашинiст
шахти "Дельта" № 2. Арештований 3 вересня 1937
року за звинуваченням у диверсiйнiй дiяльностi. 11
грудня 1937 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1937 роцi.
ШМАРНЄВА Єфросинiя Тимофiївна, 1903
р. народження, с. Коченове Троїцького р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в с. Ями Троїцького р-ну, домогосподарка. Арештована 12 липня
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 липня 1941 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1941 роцi.
ШМАРОВ Петро Володимирович, 1913 р.
народження, м. Краснодон, росiянин, освiта вища.
На час арешту член ВКП(б). Вiйськовослужбовець,
рядовий 3 полку зв'язку Харкiвського вiйськового
округу. Вiйськовим трибуналом 14 стрiлецького корпусу 23 грудня 1936 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1998 роцi.
ШМАТКОВ Володимир Iванович, 1927 р.
народження, смт Павлiвка Свердловської мiськради, українець, освiта н/середня. Проживав у
Павлiвцi, слухач курсiв трактористiв при
Бiрюкiвськiй МТС. Особливою нарадою при МДБ
СРСР 12 червня 1948 року направлений на примусове лiкування. 16 сiчня 1952 року вiд лiкування
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ШМАТКОВ Григорiй Якович, 1924 р. народження, смт Павлiвка Свердловської мiськради, росiянин, освiта н/середня. Проживав у Павлiвцi, слухач курсiв трактористiв при Бiрюкiвськiй МТС.
Особливою нарадою при МДБ СРСР 4 вересня 1948
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 13 червня 1955 року Центральною комісією по перегляду
справ на осіб, засуджених за контрреволюційні злочини, міру покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШМАТОВ Василь Микитович, 1908 р. народження, с. Козарик Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Козарику, тракторист
к-пу "Оборона країни". Арештований 21 квiтня
1943 року за звинуваченням в контрреволюцiйному
саботажi. 25 сiчня 1944 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШМАТЬКО Василь Савелiйович, 1899 р.
народження, с. Новоiванiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Новоiванiвцi, коваль шахти "Карбонiт". "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШМАТЬКО Ганна Якiвна, 1914 р. народження, с. Рафайлiвка Антрацитiвського р-ну, українка, освiта середня. Проживала в Рафайлiвцi, завiдуюча сiльпо. Арештована 20 травня 1943 року за
звинуваченням у причетностi до агентури нiмецької
розвiдки. 14 липня 1943 року справу припинено за
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недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.
Реабiлiтована у 1943 роцi.
ШМАТЬКО Дмитро Iванович, 1920 р. народження, м. Гiрське Первомайської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Гiрському, запальник шахти № 1-2 "Гiрська". Арештований 5 липня 1938 року за звинуваченням у причетностi до
шпигунсько-диверсiйної органiзацiї. 4 квiтня 1939
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ШМАТЬКО Iван Гарасимович, 1919 р. народження, с. Маркiвське Маркiвського р-ну, українець, освiта н/середня. Проживав у м. Краснодонi,
електрослюсар шахти № 1-бiс. Луганським обласним судом 22 липня 1939 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШМАЧКОВ Василь Якович, 1878 р. народження, Березовський р-н Московської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 7 лютого
1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1994 році.
ШМЕГЛЕНКО Григорiй Миронович, 1899
р. народження, с. Боровиця Чигиринського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав
у с. Новоборовицi Свердловської мiськради, голова
к-пу "Червоний колос". Був притягнутий до вiдповiдальностi за звинуваченням у зрадi Батькiвщини.
8-9 серпня 1943 року виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлiтований у 1943 роцi.
ШМЕЛЬОВ Iван Iванович, 1901 р. народження, с. Новоуспенка, Смоленська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. На час арешту
член ВКП(б). Утримувався в ПФЛ № 0310 НКВС
СРСР, гiрничий iнженер шахти № 24. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 4 вересня
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1956 роцi. (?)
ШМЕЛЬОВА Вiра Iванiвна, 1913 р. народження, м. Стаханов, українка, освiта середня. Проживала в м. Лисичанську, завiдуюча бiблiотекою
мiського робітфаку. Арештована 23 березня 1943
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 6
серпня 1943 року справу припинено за смертю
пiдслiдної. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ШМЕЛЬТЕР Евальд Людвiгович, 1909 р.
народження, с. Миколаївка Новоград-Волинського
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав на кол.х. Перепечаєве Танюшiвської сiльради Новопсковського р-ну, возій к-пу iм. Р.Люксембург. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Тим же органом 5 лютого 1940 року мiру покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШМИГIН Iван (Ілля) Iванович, 1898 р. народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну,
українець, освiта вища. Проживав у м. Старобiльську, бiблiотекар технiкуму механiзацiї сiльського господарства. Репресований двічі. "Трійкою" УНКВС
по Донецькій обл. 13 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Постановою Особливої наради при МДБ СРСР вiд 31 серпня 1949 року

висланий за межi України. Реабiлiтований відповідно у 1956 і 1990 роках.
ШМИГЛЕНКО Василь Тимофiйович, 1896
р. народження, с. Борiвка Чигиринського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
смт Успенка Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Особливою нарадою при
Колегії ДПУ УРСР 13 сiчня 1930 року засуджений
до 3 р. позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1990
роках.
ШМИГЛЕНКО Iван Тимофiйович, 1883
(1889) р. народження, смт Успенка Лутугинського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 27 березня 1930 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШМИГЛЕНКО Леонтiй Тимофiйович, 1873
р. народження, с. Кам'янка Лутугинського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у смт Успенка
Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 27 березня
1930 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШМИГЛЕНКО Петро Тимофiйович, 1889
р. народження, смт Успенка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi,
селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 27 березня 1930 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШМИГЛЕНКО Федiр Тимофiйович, 1884 р.
народження, с. Борiвка Чигиринського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
смт Успенка Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР
13 сiчня 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШМIДГАЛЬ Вiльгельм Карлович, 1880 р.
народження, к. Гросс-Лiбенталь, Одеська обл.,
нiмець, освiта середня. Проживав у с. Кашкарне
Троїцького р-ну, селянин-одноосiбник. Спецколегiєю Донецького обласного суду 8 квiтня 1937 року
засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШМIДТ Адольф Якович, 1904 р. народження, с. Равнополь Матвєєво-Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта
початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, електрослюсар шахти № 4-бiс. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 7 лютого
1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШМIДТ Альберт Людвiгович, 1884 р. народження, к. Нейгейм Мархлевського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Гладкове Бiлокуракинського р-ну, бджоляр к-пу
"Днiпрельстан". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ШМIДТ Андрiй Андрiйович, 1880 р. народження, с. Кальчинiвка Маріупольського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
с. Любиме Свердловської мiськради, робiтник шах-
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ти № 7 iм. Дзержинського. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШМIДТ Андрiй Андрiйович, 1889 р. народження, с. Неймунталь, Запорiзька обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник промартiлi. Репресований двічі. Арештований
14 жовтня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14 грудня 1933 року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1989 роках.
ШМIДТ Артем Iванович, 1907 р. народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну,
нiмець. Проживав в Успенцi, колгоспник. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШМIДТ Вiльгельм Вiльгельмович, 1906 р.
народження, с. Сергiївка Новомиколаївського р-ну
Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Гайове Лутугинського р-ну, городник к-пу
iм. Комiнтерну. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 5 вересня 1942 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШМIДТ Володимир Iванович, 1890 р. народження, с. Неймунталь, Днiпропетровська обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Iванiвка
Антрацитiвського р-ну, колгоспник. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.
ШМIДТ Володимир Iванович, 1903 р. народження, Розо-Люксембурзький р-н Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну, ветшельдшер к-пу iм.
Будьонного. Особливою нарадою при НКВС СРСР
16 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1988 роцi.
ШМIДТ Галина Єгорiвна, 1922 р. народження, смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськради,
українка, освiта середня. Проживала в смт Щотове
Антрацитiвської мiськради, не працювала. Арештована 17 березня 1943 року за звинуваченням у пособництві німецьким окупантам. 30 червня 1943 року
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, зпiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ШМIДТ Гарольд Iванович, 1912 р. народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну,
нiмець, освiта початкова. Проживав у Новосвiтлiвцi, колгоспник к-пу iм. Будьонного. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШМIДТ Генрiх Iванович, 1897 р. народження, с. Равнополь Матвєєво-Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта
початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, слюсар шахти № 4-бiс. Особливою
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 7 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШМIДТ Георгiй Павлович, 1897 р. народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, нiмець,
освiта вища. Проживав у м. Красний Луч, заступник головного iнженера шахти № 16. Особливою

нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ШМIДТ Готлiб Готлiбович, 1905 р. народження, х. Балабановка, Мiллеровський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, муляр з-ду iм.
Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР
12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШМIДТ Густав Андрiйович, 1906 р. народження, к. Сергiївка Новомиколаївського р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, електрозварювальник
сталеливарного цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1965 роцi.
ШМIДТ Еммануїл Фердiнандович, 1897 р.
народження, к. Тульбанфельд Марiупольського рну Донецької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Ленiнське Лутугинського р-ну, бригадир кпу "Нойєс Лебен". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 12 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШМIДТ Євген Фердiнандович, 1912 р. народження, кол.с. Золота Криниця Оріхівської сільради Лутугинського р-ну, нiмець, освiта початкова.
Проживав у с. Переможне Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу "Нойєс Лебен". Особливою нарадою
при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШМIДТ Єфрем Iванович, 1880 р. народження, Пулинський р-н Київської обл., нiмець, освiта
початкова. Проживав у с-щi Побєда Новоайдарського р-ну, пiчник радгоспу "Новий Айдар". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 лютого 1938 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШМIДТ Iван Iванович, 1875 р. народження,
с. Рівнопіль 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.
23 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШМIДТ Iван Iванович, 1900 р. народження,
с. Рівнопіль Марiупольського р-ну Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав на кол.х. Будьоннiвка Миколаївської сiльради Станично-Луганського р-ну, тесляр к-пу iм. Будьонного. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШМIДТ Iван Олександрович, 1889 р. народження, с. Новомиколаївка Павлоградського р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав: Станично-Луганський р-н, колгоспник
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.
ШМIДТ Йоганн Фердiнандович, 1910 р. народження, кол.к. Марiєнталь Лутугинського р-ну,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Ленiнське
Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу "Ленiнфельд". Особливою нарадою при НКВС СРСР 16
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сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШМIДТ Карл Давидович, 1880 р. народження, м. Марiуполь Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi Азарiвка Лутугинського
р-ну, сторож к-пу iм. Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШМIДТ Карл Давидович, 1905 р. народження, смт Межова Межiвського р-ну Днiпропетровської обл., нiмець. Проживав у м. Стахановi, начальник
дiльницi
артiлi
"Серготранспортник".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 жовтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШМIДТ Карл Карлович, 1911 р. народження, с-ще Азарiвка Лутугинського р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Iзварине Краснодонської мiськради, табельник к-пу iм. Тельмана. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965
роцi.
ШМIДТ Лео Рудольфович, 1917 р. народження, с. Нейманiвка 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.
3 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШМIДТ Людвiг Андрiйович (Генріхович),
1884 р. народження, с. Кальчинiвка Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у с. Клуникове Антрацитiвського р-ну,
робiтник радгоспу. Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 26 лютого 1934 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ШМIДТ Людвiг Михайлович, 1885 р. народження, к. Недбайлівка Новоград-Волинського р-ну
Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну,
тесляр к-пу iм. Петровського. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШМIДТ Олександр Андрiйович, 1901 р. народження, кол. Ровенькiвський р-н, 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.
ШМIДТ Олександр Густавович, 1888 р. народження, Пулинський р-н Київської обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у с. Курячiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Бiльшовик України".
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШМIДТ Олександр Iванович, 1897 р. народження, с. Рiвнопiль Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Великий Суходiл Краснодонського р-ну, колгоспник к-пу iм. Будьонного. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 серпня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 26 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.

ШМIДТ Олександр Карлович, 1908 р. народження, м. Марксштадт Нiмцiв Поволжя АРСР,
нiмець, освiта середня.
На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Луганську, iнструктор-льотчик Луганської школи військових пілотів. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу
18 жовтня 1938 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ШМIДТ Отто Фердiнандович, 1906 р. народження, к. Тульбанфельд Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
с. Ленiнське Лутугинського р-ну, рахiвник к-пу
"Нойес Лебен". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 12 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШМIДТ Раїса Василiвна, 1920 р. народження, с. Мар'ївка Новобузького р-ну Одеської обл.,
українка, освiта середня. Проживала в м. Кiровську,
шкiльна вчителька. Арештована 24 квiтня 1946 року за звинуваченням у реєстрацiї як фольксдойче.
19 вересня 1947 року справу припинено за малозначнiстю, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994
роцi.
ШМIДТ Рубiн (Рубен) Рудольфович, 1907 р.
народження, с. Вишнякiвка Вишнякiвського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Курячiвка Маркiвського р-ну, коваль к-пу
"Бiльшовик". Особливою нарадою при НКВС СРСР
28 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ШМIДТ Рудольф Генрiхович, 1906 р. народження, кол. Ровенькiвський р-н, нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Ритикове Свердловської
мiськради, бурильник шахти № 3-4 iм. Чубаря.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 жовтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШМIДТ Рудольф Фердiнандович, 1882 р.
народження, кол.к. Нейманiвка Пулинського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Курячiвка Старобiльського р-ну, колгоспник кпу "Бiльшовик України". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШМIДТ Самiйло Фердiнандович, 1904 р.
народження, с. Кабичiвка Маркiвського р-ну,
нiмець, освiта початкова. Проживав у Кабичiвцi,
колгоспник к-пу "Червоний прикордонник". Особливою нарадою при НКВС СРСР 31 жовтня 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШМIДТ Якiв Андрiйович (Генрiхович),
1889 р. народження, кол.к. Греково-Єлизаветiвка
Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради,
нiмець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi.
Арештований 17 травня 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 липня 1930 року
справу припинено за недоведенiстю, з-пiд варти
звiльнений. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 26 лютого 1934 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований відповідно у 1930 і
1959 роках.
ШМIДТ Якiв Андрiйович, 1896 р. народження, м. Ровеньки, нiмець, освiта початкова.
Проживав у с. Переможне Лутугинського р-ну, кол-
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госпник к-пу iм. К.Лiбкнехта. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 21 липня
1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШМIДТ Якiв Карлович, 1915 р. народження, с. Любиме Свердловської мiськради, нiмець,
освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, наваловiдбiйник шахти № 5.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШМIДТ Якiв Якович, 1893 р. народження,
к. Ровнопольє Матвєєво-Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, слюсар МТС.
Репресований двiчi. Судовою «трійкою» при ДПУ
УРСР 14 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 31 жовтня 1934 року постановою
Судової «трійки» НКВС СРСР міру покарання замінено на 3 р. висилки у Казахстан. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 25 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у
1989 i 1961 роках.
ШМIДТКЕ Густав Фрiдрiхович, 1879 р. народження, Польща, нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний хлiбороб". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШМIДТКЕ (ШМІДКЕ) Ернст Густавович,
1910 р. народження, к. Маковці, Новоград-Волинський р-н Київської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, рахiвник к-пу "Червоний хлiбороб". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШМІХ Едуард Йосипович, 1881 р. народження, Польща, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, моторист вуглефабрики. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШМОЙЛОВ Федiр Миронович, 1907 р. народження, с. Гусєвка Нижньодiвицького р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, робiтник
шахти iм. Кагановича. Особливою нарадою при
МДБ СРСР 26 жовтня 1949 року засуджений до вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШМОК Бернард Вiльгельмович, 1907 р. народження, к. Грузливець Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Глотiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Новий
шлях". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 28
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШМОРГУН Iван Мусiйович, 1889 р. народження, с. Пукляки Ориненського р-ну Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, коваль тресту "Шахтобуд".
Арештований 2 липня 1932 року за звинуваченням
у шпигунствi. 9 грудня 1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.

ШМУКЛЕР Михайло Мойсейович, 1914 р.
народження, м. Кишинiв, Молдова, єврей, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, майстер "Союзтекстильшвейторгу". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 28 сiчня 1938 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ШНАЙДЕР Густав Самiйлович, 1894 р. народження, с. Недбайлiвка Новоград-Волинського рну Житомирської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у с. Благовiщенка Станично-Луганського
р-ну, колгоспник к-пу "Червоний промiнь".
Вiйськовим трибуналом військ НКВС Луганської
обл. 23 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШНАКЕНБЕРГ Василь Адамович, 1906 р.
народження, с. Олександрiвка Карло-Марксiвського р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Олександропiлля Попаснянського р-ну, колгоспник к-пу "Прогрес". Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ШНАКЕНБЕРГ Олександр Павлович, 1911
р. народження, с. Переможне Новоайдарського рну, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, вантажник шахти № 1-2 тресту "Лисичанськвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШНАКIНБЕРГ Iван Адамович, 1906 р. народження, Синельникiвський р-н Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Прогрес Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу iм.
К.Маркса. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16
сiчня 1942 року засуджений до 15 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ШНЕЙДЕР Венделiн Венделiнович, 1889 р.
народження, Сiмферопольський р-н Кримської
АРСР, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, не працював. Репресований двічі. Арештований 15 серпня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 2 вересня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937
року засуджений до розстрілу. Реабiлiтований відповідно у 1933 і 1992 роках.
ШНЕЙДЕР Вiкентiй Iванович, 1869 р. народження, с. Iловля Семенiвської волостi Саратовської губернiї, нiмець, освiта початкова. Проживав у
м. Рубiжне, пенсiонер. Вiйськовим трибуналом 28
району авiацiйного базування 17 сiчня 1942 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШНЕЙДЕР Еммануїл Iванович, 1913 р. народження, с. Веселе Синельникiвського р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта середня.
Проживав у м. Попасна, технолог вагоноремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13
жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ШНЕЙДЕР Iван Iванович, 1889 р. народження, к. Веселе Синельниківського р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, комiрник вагоноремонтного з-ду
зал.ст. Попасна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
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обл. 19 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 23 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ШНЕПФ Марiя Якiвна, 1895 р. народження,
смт Малорязанцеве Попаснянського р-ну, нiмкеня,
освiта середня. Проживала в м. Лисичанську, реєстратор лiкарнi. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 21 листопада 1942 року засуджена до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1957 роцi.
ШНЕПФ Рiхард Якович, 1891 р. народження, х. Олексiївка, Херсонська обл., нiмець, освiта
н/середня. Проживав у м. Золоте Первомайської
мiськради, банщик шахти № 4-6 "Карбонiт". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШНИРЬОВ Вiктор Якович, 1901 р. народження, с. Фатєєвка Дмитровського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у смт
Фащiвка Антрацитiвського р-ну, голова селищної
Ради. Донецьким обласним судом 19-23 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
ШНИРЬОВА Марiя Михайлiвна, 1903 р.
народження, Дмитровський р-н Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, завiдуюча дитячим майданчиком радгоспу "Iндустрiя".
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. 16 вересня 1942 року Особливою
нарадою при НКВС СРСР строк покарання знижено до фактично вiдбутого. Реабiлiтована у 1991
роцi.
ШНIЦЕР Юлiус Андрiйович, 1894 р. народження, с. Пекарщина Черняхiвського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Багачка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу
"Сiльiнтерн". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШОВГЕНЯ Василь Iллiч, 1904 р. народження, с. Кринички Куп'янського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Попасна, старший електромеханiк служби зв'язку
зал.ст. Попасна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 25 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1957 роцi.
ШОВКОПЛЯС Олексiй Олександрович,
1895 р. народження, с. Штормове Новоайдарського
р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 33 прикордонного загону. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу Першого Прибалтiйського фронту 7 березня 1945 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1998 роцi.
ШОВКОПЛЯС Панас Якович, 1895 р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Шульгинцi, завiдуючий маслозаводом артiлi iм. Ленiна.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.

ШОВКОПЛЯС (ШЕЛКОПЛЯС) Тимофiй
Харитонович, 1915 р. народження, с. Шульгинка
Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова.
Проживав у Шульгинцi, колгоспник к-пу "Червоний партизан". Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Донецької обл. 8 серпня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ШОВКУН Михайло Iванович, 1908 р. народження, с. Манькiвка Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Манькiвцi, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при ДПУ УРСР
31 грудня 1932 року засуджений до вислання за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШОВКУН Тимофiй Андрiйович, 1913 р. народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Манькiвка
Сватiвського р-ну, тракторист радгоспу "Червоне
руно". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1968 роцi.
ШОКАЛ Степан Iванович, 1916 р. народження, с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 27 запасного стрiлецького полку. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї
21 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ШОЛЕНБЕРГ (ШОЛЛЕНБЕРГ) Федiр
(Фрідріх) Християнович, 1895 р. народження, м.
Костянтинiвка Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Олександрiвську Артемiвської райради м. Луганська, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Особливою нарадою при Колегiї
ДПУ УРСР 16 квiтня 1933 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi. Донецьким обласним судом 28
листопада 1936 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1962
роках.
ШОЛКОВ Iван Григорович, 1886 р. народження, с. Машликiно Мiллеровського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Алчевську, асенiзатор
шахти iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШОЛТИШ Iван Федорович, 1909 р. народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, колiйний майстер зал.ст. Попасна. Арештований 21
сiчня 1938 року за звинуваченням у приналежностi
до контрреволюцiйної шкiдницької органiзацiї. 14
сiчня 1938 року справу припинено за недостатнiстю
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШОЛТИС Єгор Степанович, 1892 р. народження, Угорщина, угорець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 12 серпня 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШОЛУХ Iван Васильович, 1894 р. народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську,
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мiський вартовий. 27 грудня 1919 року вiдiбрано
пiдписку про невиїзд: звинувачувався у службi в
бiлiй армiї. 1 сiчня 1920 року справу припинено без
вказiвки на пiдставу, пiдписку про невиїзд скасовано. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШОЛУХ Йосип Пантелеймонович, 1896 р.
народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Лиманi, селянин-одноосiбник. Арештований 28 грудня 1919 року за звинуваченням у тому, що служив стражником у козакiв, якi боролися проти радянської влади.
5 сiчня 1920 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1920 роцi.
ШОЛУХ Максим Iванович, 1898 р. народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Лиманi, селянин-одноосiбник. Арештований 27 грудня 1919 року за
звинуваченням у тому, що служив стражником у
козакiв, якi боролися проти радянської влади. 5
сiчня 1920 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1920 роцi.
ШОЛУХ Петро Iванович, 1902 р. народження, с. Лиман Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 130
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 44 стрiлецької дивiзiї (каким
из органів?) 26 липня 1943 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШОЛЬ Адольф Якович, 1898 р. народження,
к. Бахметьєве Барвенкiвського р-ну Харкiвської
обл., росiянин, освiта н/середня. Проживав у м. Луганську, механiк 619-ї шосейної дiльницi. Лiнiйним
судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 24 липня 1937
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШОЛЬ Готлiб Якович, 1891 р. народження,
х. Рози Люксембург, Горлiвський р-н Донецької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Суходiльську Краснодонської мiськради, завгосп радгоспу "Труд гiрника". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 23 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШОПIН Олександр Йосипович, 1892 р. народження, с. Богданiвка Павлодарського р-ну
Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник крейдяного кар'єру з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ШОРНИКОВ Iван Якович, 1906 р. народження, Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, крiпильник-вибiйник шахти №
11. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШОРОХОВ Мануїл Петрович, 1883 р. народження, м. Ташкент, Узбекистан, росiянин, освiта
вища. Проживав у м. Лисичанську, iнженер-хiмiк
центральної дослiдної лабораторiї з-ду "Донсода".
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 16 серпня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.

ШОСТКО Варфоломiй Григорович, 1895 р.
народження, Польща, росiянин, освiта середня.
Проживав у м. Лутугине, старший оглядач вагонiв
зал.ст. Лутугине. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 11 травня 1935 року засуджений до 1
р. 5 м-цiв позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШОТ Андрiй Григорович, 1893 р. народження, к. Фльорiвка Пулинського р-ну Київської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Просяне
Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Червона
зiрка". Особливою нарадою при НКВС СРСР 16
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШОТ Едуард Георгiйович, 1891 р. народження, с. Фльорiвка Пулинського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Просяне Маркiвського р-ну, коваль к-пу "Червона
зiрка". Особливою нарадою при НКВС СРСР 12
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШОТ Iван Iванович, 1894 р. народження,
Пулинський р-н Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Первомайськ Сватiвського рну, не працював. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШОТ Йосип Йосипович, 1902 р. народження, Пулинський р-н Київської обл., нiмець, освiта
початкова. Проживав у с. Демино-Олександрiвка
Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Комiнтерн". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШОТТ Густав Георгiйович, 1886 р. народження, с. Стара Олександрiвка Пулинського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Веселе 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.
ШПАК Анатолiй Борисович, 1911 р. народження, Польща, поляк, освiта середня. Проживав у
м. Стахановi, помiчник начальника дiльницi шахти
№ 36. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШПАК Болеслав Йосипович, 1884 р. народження, Польща, поляк, неписьменний. Проживав у
м. Стахановi, робiтник шахти № 3-3-бiс. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 листопада 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1958 роцi.
ШПАК Дмитро Савич, 1873 р. народження,
с. Курячiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Курячiвцi, сторож к-пу
iм. Сталiна. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 14 лютого 1942 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990
роцi.
ШПАК Дмитро Семенович, 1906 р. народження, с. Курячiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Курячiвцi, слюсар к-пу iм. Шевченка. Донецьким обласним судом
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20 травня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШПАК Iван Васильович, 1913 р. народження, с. Клинове Смелянського р-ну Київської обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Нижнє
Первомайської мiськради, крiпильник шахти № 5
"Тошкiвка". Донецьким обласним судом 23 березня
1938 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШПАК Тимофiй Кузьмич, 1911 р. народження, с. Заайдарiвка Новопсковського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Заайдарiвцi, не працював. Луганським обласним судом 23 липня 1941
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШПАК Устин Iполитович, 1880 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, крiпильник шахти № 3-3-бiс.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШПАК Якiв Антонович, 1912 р. народження, с. Кашманiвка Карлiвського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с-щi
зал.ст. Попасна, коваль вагоноремонтного з-ду
зал.ст. Попасна. Арештований 11 березня 1935 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28
травня 1935 року виправданий Лiнiйним судом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Реабiлiтований у
1935 роцi.
ШПАКIВСЬКИЙ Микола Омелянович,
1874 р. народження, с. Олизарiвка Мархлевського
р-ну Київської обл., українець, 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.
ШПАКОВСЬКИЙ Iван Домiнiкович, 1890
р. народження, с. Новий Завод Мархлевського р-ну
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
смт Бiловодськ, колгоспник к-пу iм. Ворошилова.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 3 грудня 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1961 роцi.
ШПАКОВСЬКИЙ Костянтин Миколайович, 1912 р. народження, с. Олизарiвка Мархлевського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Булавинiвка Новопсковського рну, колгоспник к-пу iм. Сталiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1972 роцi.
ШПАКОВСЬКИЙ Людвiг Iванович, 1917 р.
народження, с. Березiвка 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 1961
роцi.
ШПАНАРСЬКИЙ Пилип Станiславович,
1892 р. народження, с. Дренецькi Хатки Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, неписьменний.
Проживав у с. Пiски Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу ім.газети "Правда". Особливою нарадою
при НКВС СРСР 14 грудня 1937 року засуджений

до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991
роцi.
ШПАНБЕРГ Володимир Iванович, 1909 р.
народження, к. Гохштедт Молочанського р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Лисичанську, керiвник струнного
оркестру клубу шахти iм. ОДПУ. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 31 травня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 1 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1960
роцi.
ШПАНБЕРГ Iван Iванович, 1905 р. народження, с. Старий Насов Запорiзької обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, слюсар повiтряно-канатної дороги з-ду "Донсода". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1959 роцi.
ШПАНБЕРГ Iван Якович, 1880 р. народження, к. Гохштедт Молочанського р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, маляр шахти ОДПУ. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу
31 травня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШПАНКА Полiкарп Антонович, 1887 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Мiстках, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 квiтня 1931 року висланий
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШПАНСБЕРГ (ШПАНЦБЕРГ) Едуард
Якович, 1884 р. народження, к. Гохштедт Пришибського р-ну Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.
Лисичанську, завiдуючий ларком № 18 споживспілки. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 серпня
1935 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШПАНЬКО Федiр Iванович, 1908 р. народження, с. Вербки Семенiвського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта середня. Проживав у с.
Мiлуватка Сватiвського р-ну, не працював.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Харкiвської
обл. 3 квiтня 1943 року засуджений до розстрiлу. 19
червня 1943 року Вiйськовою колегiєю Верховного
суду СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШПАРВАССЕР Гуго Едуардович, 1909 р.
народження, к. Олександрофельд Криворiзького рну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта середня.
Проживав у с. Макiївка Кремiнського р-ну,
шкiльний учитель. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШПАРМАН Iван Iванович, 1885 р. народження, к. Кам'янське Люксембурзького р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у сщi Азарiвка Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегії ДПУ УРСР 25
лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШПАЧЕНКО Дмитро Федорович, 1906 р.
народження, с. Курячiвка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Курячiвцi,
колгоспник к-пу iм. Ворошилова. Арештований 22
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лютого 1942 року за звинуваченням у приналежностi до агентури нiмецької розвiдки. У зв'язку з
воєнним станом був етапований углиб країни, пiд
час етапування розстрiляний. 3 сiчня 1948 року
справу припинено. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШПАЧЕНКО Iван Степанович, 1905 р. народження, с. Клинове Артемiвського р-ну Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Артемiвську Перевальського р-ну, десятник шахти
№ 10. Арештований 15 липня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 грудня 1938
року справу припинено за малозначнiстю, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1938 роцi.
ШПЕ Адольф Адамович, 1892 р. народження, м. Рига, Латвiя, латиш, освiта початкова. На час
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську,
слюсар з-ду iм. Жовтневої революцiї. Арештований
3 липня 1938 року за звинуваченням у шпигунствi.
9 вересня 1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1938 роцi.
ШПЕРЛIНГ Адам Валентинович, 1911 р.
народження, кол.с. Талове-Тузлове Благiвської
сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта
початкова. Проживав за мiсцем народження, колгоспник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ШПЕРЛIНГ Бернадус Iванович, 1922 р. народження, с. Верхньотузлове Свердловської
мiськради, нiмець, освiта н/вища. Проживав у Верхньотузловому, тваринник к-пу "Роте Фане". Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942
року визнаний соцiально небезпечним елементом і
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШПЕРЛIНГ Валентин Iванович, 1913 р. народження, с. Вангерсфельд Краснолуцького р-ну,
нiмець, освiта початкова. Проживав у к. Володимірівка Краснолуцького р-ну, грабар. Репресований
двічі. Арештований 16 жовтня 1933 року за участь
в контрреволюційній організації. 1 грудня 1933 року справу припинено, з-під варти звільнений.
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового
округу. 19 лютого 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований відповідно у 1996 і
1993 роках.
ШПЕРЛIНГ Георгiй Георгiйович, 1918 р.
народження, Благiвська сiльрада Ровеньківської
мiськради, нiмець. Проживав на х. Нагорно-Тузловка, Родiоново-Несвєтайський р-н Ростовської обл.,
Росiйська Федерацiя, шкiльний учитель. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШПЕРЛIНГ Iван Валентинович, 1912 р. народження, с. Верхньотузлове Свердловської
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у
Верхньотузловому, завiдуючий магазином к-пу
"Роте Фане". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
9 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШПЕРЛIНГ Катерина Пилипiвна, 1899 р.
народження, к. Грiнталь Старо-Каранського р-ну
Донецької обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в с. Зеленопiлля Свердловської мiськради, кол-

госпниця к-пу "Роте Фане". Особливою нарадою
при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року засуджена
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ШПЕРЛIНГ Михайло Валентинович, 1908
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.
ШПЕРЛIНГ Петро Якович, 1912 р. народження, х. Ясна Поляна, Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi Новоукраїнка Ровенькiвської мiськради, тракторист к-пу "Вперед Червоний
Прапор". Особливою нарадою при НКВС СРСР 18
листопада 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШПЕХТ Марiя Олiмпiївна, 1866 р. народження, м. Бахчисарай, Кримська АРСР, росiянка,
освiта вища. Проживала в смт Сiмейкине Краснодонського р-ну, помiчник комiрника вiйськового
госпiталю. Постановою Особливої наради при МДБ
СРСР від 18 грудня 1946 року вислана за межi
України. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ШПИК Панас Романович, 1889 р. народження, с. Дмитренки Решетилiвського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Петровське Краснолуцької мiськради, агроном к-пу
"Укрдинамiтник". Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 26 лютого 1934 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШПИЛЬОВИЙ Iван Петрович, 1911 р. народження, с. Картушине Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Картушиному, гiрничий майстер шахти № 31. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 4 серпня 1945 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1957 роцi.
ШПИТАЛЕНКО Онисим Сергiйович, 1895
р. народження, с. Василiвка Артемiвського р-ну Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, бухгалтер санстанцiї райздороввiддiлу. Арештований 19 травня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї. 17 липня 1938 року справу припинено
за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у
1991 роцi.
ШПIРКО Станiслав Iванович, 1905 р. народження, с. Яхнiвцi Волочиського р-ну Кам'янець-Подiльської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, телефонний монтер з-ду iм. Жовтневої революцiї. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ШПЛIЦЕР Юлiус Йоганнович, 1906 р. народження, с. Несолонь Новоград-Волинського р-ну
Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Соснiвка Новопсковського р-ну, коваль
к-пу iм. Чапаєва. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 16 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШПОЛЯНСЬКИЙ Володимир Соломонович, 1876 р. народження, Київська обл., українець,
освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську Перевальського р-ну, лiсогон шахти № 10. "Трiйкою"
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УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 3 лютого
1938 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШПОТА Дмитро Тимофiйович, 1906 р. народження, с. Шпотине Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi,
крiпильник шахти iм. Iллiча. Арештований 25 червня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 серпня 1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1938
роцi.
ШПОТА Iван Пилипович, 1895 р. народження, с. Шпотине Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi,
дроворуб м'ясокомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШПОТА Олексiй Максимович, 1906 р. народження, с. Шпотине Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi,
вибiйник шахти iм. Iллiча. Арештований 23 липня
1938 року за звинуваченням у шкiдництвi та антирадянськiй агiтацiї. 18 серпня 1938 року справу
припинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШПОТА Петро Iванович, 1916 р. народження, с. Шпотине Старобiльського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Шпотиному, робiтник радгоспу iм. Шевченка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 21 березня 1943
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШПОТА Степан Степанович, 1898 р. народження, смт Павлiвка Свердловської мiськради,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 264 стрiлецького полку 179 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 41 армiї 29 вересня
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 10
жовтня 1942 року Вiйськовим трибуналом Калiнiнського фронту вирок скасовано, справу припинено
за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.
ШПОТА Якiв Павлович, 1906 р. народження, с. Шпотине Старобiльського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Шпотиному, тракторист к-пу "Шлях Ленiна". Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 24 серпня 1943 року
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШПОТЕНКО Микола Гаврилович, 1914 р.
народження, смт Павлiвка Свердловської мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Ленiнське Свердловської мiськради, вагонник шахти
№ 3-4. Донецьким обласним судом 8 червня 1936
року засуджений до 2 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШПОТЯ Iван Павлович, 1911 р. народження, с. Шпотине Старобiльського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у с. Новоборове Старобiльського р-ну, тракторист к-пу "Шлях Ленiна".
Арештований 19 травня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 травня 1942 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.

ШПРIНГЕР Август Августович, 1902 р. народження, смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну,
нiмець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу iм. К. Маркса. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШПРIНГЕР Август Карлович, 1916 р. народження, кол.с. Зоря Бiлогорiвської селищної Ради
Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початкова.
Проживав у смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну,
чорнороб крейдяного кар'єру Лисичанського з-ду
"Донсода". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШПРIНГЕР Карл Карлович, 1905 р. народження, кол.с. Зоря Бiлогорiвської селищної Ради
Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початкова.
Проживав за мiсцем народження, ветфельдшер к-пу
iм. К.Маркса. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШПРIНГЕР Олександр Карлович, 1906 р.
народження, кол.с. Зоря Бiлогорiвської селищної
Ради Попаснянського р-ну, нiмець, освiта н/середня. Проживав у с. Берестове Артемiвського р-ну
Донецької обл., шкiльний учитель. Комiсiєю НКВС
i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШПРIНГЕР Фрiдрiх Августович, 1899 р. народження, кол.с. Зоря Бiлогорiвської селищної Ради
Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початкова.
Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу
iм. К.Маркса. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШПРIНГЕР Юлiус Готфрiдович, 1871 р. народження, с. Стара Буда Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Глотiвка Троїцького р-ну, селянин-одноосiбник.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ШПУЛАК Станiслав Антонович, 1914 р.
народження, Городоцький р-н Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Богородицьке
Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Бiльшовик".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШПУЛIНГ Якiв Iванович, 1914 р. народження, ст-ця Андреєвська, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав
у м. Луганську, кресляр з-ду iм. Жовтневої революцiї. Луганським обласним судом 25 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШРАДЕР Федiр Федорович, 1879 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну,
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi,
десятник шахти № 3-3-бiс. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШРАЙБЕР Андрiй Пилипович, 1908 р. народження, кол. Ровенькiвський р-н, нiмець, освiта
початкова. Проживав у смт Грушове Краснолуцької
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мiськради, наваловiдбiйник шахти № 152. Комісією
НКВС і Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ШРАЙБЕР (ШРЕЙБЕР) Едуард Кiндратович, 1906 р. народження, к. Грiнталь Старо-Каранського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Новодар'ївка Ровенькiвської
мiськради, робiтник радгоспу "Сiльiнтерн". Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 31 жовтня 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963
роцi.
ШРАЙБЕР Iван Iванович, 1882 р. народження, с. Степанiвка Покровського р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у смт Грушове Краснолуцької мiськради, десятник
шахти № 152. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШРАЙБЕР Карл Iванович, 1905 р. народження, с. Ново-Мариновка Тарасовського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Грушове Краснолуцької мiськради, вантажник шахти № 152. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
ШРАЙБЕР Клим Кiндратович, 1913 р. народження, Тельманiвський р-н Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Новодар'ївка Ровенькiвської мiськради, кучер радгоспу
"Ровенькiвський". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 25 листопада 1942 року засуджений до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ШРАЙБЕР Франц Кiндратович, 1914 р. народження, с. Грінбел Старо-Каранського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
смт Новодар'ївка Ровенькiвської мiськради, молоковоз радгоспу "Ровенькiвський". Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШРАЙБЕРГ
(ШРАЙБЕР)
Вiльгельм
Вiльгельмович, 1908 р. народження, с. Верхньотузлове Свердловської мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у Верхньотузловому, тракторист
радгоспу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШРАМКО Iван Васильович, 1906 р. народження, с. Байдiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Кримське
Слов'яносербського р-ну, вибiйник 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.
ШРАМКО Iван Сергiйович, 1898 р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Калмикiвка
Старобiльського
р-ну,
селянин-одноосiбник.
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 15 березня 1930
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШРАМКО Iван Сидорович, 1905 р. народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Новочервоному, се-

лянин-одноосiбник. Арештований 1 квiтня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9
травня 1932 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.
ШРАМОВ Iван Йосипович, 1898 р. народження, Польща, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, завiдуючий магазином.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШРАМЧЕНКО Микола Сергiйович, 1918 р.
народження, с. Андрiївка Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 880 полку 18 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 3 армiї 31 березня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1993 роцi.
ШРЕДЕР (ШРЕЙДЕР) Iван Михайлович,
1873 р. народження, к. Сонцеве, Ростовська обл.,
Російська Федерація, нiмець, освiта початкова.
Проживав у с-щi Азарiвка Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник. Репресований тричi. Колегією
ОДПУ 23 лютого 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення волі. Судовою "трiйкою" при Колегії
ДПУ УРСР 25 лютого 1934 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi умовно. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 21 листопада 1942 року засуджений до
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у
1989 i 1994 роках.
ШРЕДЕР Карл Iванович, 1920 р. народження, с-ще Азарiвка Лутугинського р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав в Азарiвцi, сторож к-пу iм.
Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21
листопада 1942 року визнаний соцiально небезпечним елементом i засуджений до 8 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШРЕДЕР (ШРЕЙДЕР) Петро Мартинович,
1870 р. народження, к. Казаносільськ Люксембурзького р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, майстер мартенівського
цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. Репресований
двічі. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР
25 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 4 листопада 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у
1989 i 1993 роках.
ШРЕЙБЕР (ШРАЙБЕР) Валентин Кiндратович, 1886 р. народження, к. Грiнталь Тельманівського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, конюх артiлi "Гужовик". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 30
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШРЕЙБЕР Iван Кiндратович, 1893 р. народження, Марiупольський р-н Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Верхньотузлове Свердловської мiськради, колгоспник к-пу
"Роте Фане". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШРЕЙБЕР (ШРАЙБЕР) Iван Пилипович,
1892 р. народження, к. Марiєнфельд Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у смт Грушове Краснолуцької мiськради,
машинiст пiдйому шахти № 152. Особливою нара-
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дою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШРЕЙБЕР Катерина Пилипiвна, 1897 р. народження, Марiупольський р-н Донецької обл.,
нiмкеня, освiта початкова. Проживала у с. Верхньотузлове Свердловської мiськради, колгоспниця к-пу
"Роте Фане". Особливою нарадою при НКВС СРСР
21 листопада 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ШРЕЙБЕР Кiндрат Адамович, 1919 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
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШРЕЙБЕР Тереза Вiльгельмiвна, 1914 р.
народження, с. Верхньотузлове Свердловської
мiськради, нiмкеня, освiта початкова. Проживала в
смт Грушове Краснолуцької мiськради, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 21 липня 1941 року засуджена до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1973 роцi.
ШРЕЙДЕР Федiр Федорович, 1902 р. народження, Люксембурзький р-н Днiпропетровської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, бурильник шахти № 1. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШРЕЄР Омелян Готлiбович, 1914 р. народження, с. Водяне Близнюкiвського р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у м. Попасна, тесляр вагоноремонтного з-ду. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШРIТ Август Васильович, 1915 р. народження, Донецька обл., нiмець, освiта середня.
Проживав у смт Штерiвка Краснолуцької мiськради, студент енерготехнiкуму. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 15 лютого 1938 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШРОТ Фадей Купрiянович, 1904 р. народження, с. Монастирище, Київська обл., поляк, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Алчевську, слюсар з-ду iм. Ворошилова.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
ШТАЙНБРIНГ (ШТАЙНБРIГ) Адам Августович, 1894 р. народження, с. Солянка Ярунського
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, возій-приватник. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 10 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 17 серпня
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТАЙНКЕ Євнот Михайлович, 1900 р. народження, с. Iвановичi Пулинського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Багачка Троїцького р-ну, тесляр к-пу "Сiльiнтерн". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШТАЙФ Петро Георгiйович, 1888 р. народження, к. Решмат, Одеська обл., нiмець, освiта по-

чаткова. Проживав у м. Первомайську, коваль шахти iм. Менжинського. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТАНКЕ Евальд Карлович, 1910 р. народження, к. Яблунець Баришівського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, не працював. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 14 жовтня 1938 року.
Реабiлiтований у 1965 роцi.
ШТАНЬКЕ Густав Готлiбович, 1882 р. народження, с. Нова Рiчка Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, неписьменний. Проживав у кол.с.
Табаївка Новоолександрiвської сiльради Троїцького
р-ну, тесляр к-пу "Хлiбороб". Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 25 липня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТАНЬКО Ерхард Густавович, 1921 р. народження, Пулинський р-н Київської обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у кол.с. Табаївка Новоолександрiвської сiльради Троїцького р-ну, тракторист к-пу iм. Тельмана. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТАТIН Леопольд Августович, 1889 р. народження, с. Борисiвка Новоград-Волинського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Романiвка Бiлокуракинського р-ну, тесляр к-пу
iм. Калiнiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТАХ Вiктор Якович, 1904 р. народження,
с. Трудове Новоайдарського р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав у Трудовому, бригадир к-пу
"Роте Октобер". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТАХ Генрiх Карлович, 1904 р. народження, с. Трудове Новоайдарського р-ну, нiмець, освiта
початкова. Проживав у Трудовому, колгоспник кпу "Роте Октобер". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 3 вересня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТАХ Едуард Якович, 1894 р. народження,
к. Марiєнфельд Марiупольського р-ну Донецької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Трудове Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу "Роте
Октобер". Репресований двiчi. Арештований 18
травня 1934 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 серпня 1934 року з-пiд варти
звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 25 сiчня 1938 року. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1969 роках.
ШТАХ Микола Якович, 1908 р. народження,
с. Трудове Новоайдарського р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав у Трудовому, не працював. Луганським обласним судом 9 серпня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ШТАХ Олександр Карлович, 1897 р. народження, с. Трудове Новоайдарського р-ну, нiмець,
освiта середня. Проживав у с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, завiдуючий зерносховищем зернорадгоспу "Новоастраханський". Особливою нара-
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дою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТАЮРА Антон Iванович, 1905 р. народження, Рава-Руський р-н Львiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Старобiльську, шофер залiзничної магiстралi Москва-Донбас.
Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
26 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТЕБНЕР Густав Людвiгович, 1898 р. народження, к. Владин Житомирського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi
Привiлля Троїцького р-ну, робiтник радгоспу "Привiлля". Донецьким обласним судом 4-5 березня
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.
ШТЕБНЕР (ШТIБНЕР) Едуард Людвiгович, 1905 р. народження, к. Владин Мархлевського
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Кам'янка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу "КIМ". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТЕБНЕР Емiль Самiйлович, 1894 р. народження, с. Мощанiвка Славутського р-ну Вiнницької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт
Бiрюкове Свердловської мiськради, колгоспник кпу iм. Косiора. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТЕЙН Аквелiн Йосипович, 1902 р. народження, к. Ландау Карло-Лібкнехтівського р-ну
Одеської обл., німець, освiта початкова. Проживав
у м. Свердловську, возій артiлi "Транспортник".
Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада
1942 року визнаний соцiально небезпечним елементом i засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТЕЙН Вiлiбальд Францович, 1891 р. народження, к. Ландау Карло-Лiбкнехтівського р-ну
Одеської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у м. Свердловську, асенiзатор житлокомунгоспу.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.
ШТЕЙН Володимир Андрiйович, 1891 р.
народження, с. Рижове Барвiнкiвського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Стахановi, бригадир-фуражир радгоспу "Червоний прапор". Донецьким обласним судом 3 жовтня
1935 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШТЕЙН Володимир Давидович, 1906 р. народження, с. Судиха Великобагачанського р-ну
Полтавської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, бухгалтер транспортного
вiддiлу з-ду iм. Жовтневої революцiї. Постановою
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 28
лютого 1934 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТЕЙН Георгiй Францович, 1906 р. народження, к. Ландау Карло-Лiбкнехтівського р-ну
Одеської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у м. Стахановi, пiанiст держкiнотеатру. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 14 квiтня 1938 року засу-

джений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1959 роцi.
ШТЕЙН Давид Iванович, 1877 р. народження, к. Неймунталь, Запорiзька обл., нiмець, освiта
середня. Проживав у м. Луганську, старший статистик мiськради. "Трiйкою" УНКВС при Колегiї ДПУ
УРСР 1 сiчня 1932 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШТЕЙН Iван Францович, 1900 р. народження, к. Ландау Карло-Лiбкнехтівського р-ну Одеської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.
Свердловську, коваль артiлi "Транспортник". Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТЕЙН Маркус Флорiанович, 1899 р. народження, к. Ландау Карло-Лібкнехтівського р-ну
Одеської обл., нiмець. Проживав у с-щi Кошари
Антрацитiвського р-ну, бухгалтер радгоспу "Лози".
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТЕЙН Михайло Петрович, 1897 р. народження, Днiпропетровська обл., нiмець. Проживав
у с-щi Азарiвка Лутугинського р-ну, конюх к-пу iм.
Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21
листопада 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТЕЙН Михайло Францович, 1905 р. народження, к. Ландау Карло-Лiбкнехтівського р-ну
Одеської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у м. Свердловську, возій-приватник. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШТЕЙН Петро Петрович, 1903 р. народження, Марiупольський р-н Донецької обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у кол.с. Спартак Ребриківської сiльради Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. Тельмана. Арештований 3 жовтня 1931
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22
листопада 1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ШТЕЙН Рафаїл Християнович, 1901 р. народження, м. Миколаїв, нiмець, освiта н/вища. Проживав у м. Свердловську, шкiльний учитель.
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового
округу 22 червня 1939 року засуджений до розстрiлу. 5 жовтня 1939 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ШТЕЙН Франц Флорiанович, 1901 р. народження, к. Ландау Карло-Лiбкнехтівського р-ну
Одеської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у смт Ленiнське Свердловської мiськради, робiтник
кам'яного кар'єру зал.ст. Вальянiвська. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 29 березня 1939
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТЕЙНБАРТ (ШТЕЙНВАРТ) Герберт
(Херберт) Людвiгович, 1903 р. народження, с. Курган Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, столяр. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до
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розстрiлу. Вирок виконано 8 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТЕЙНБЕРГ Ернест Карлович, 1879 р. народження, Естонiя, естонець, освiта н/вища. Проживав у м. Рубiжне, плановик пiдсобного господарства Доноблтресту. Арештований 19 листопада
1937 року за звинуваченням у створеннi контрреволюцiйної органiзацiї. 11 сiчня 1939 року справу
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ШТЕЙНБОРН Василь Васильович, 1898 р.
народження, с. Веселе Синельникiвського р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, вiдповiдальний виконавець по капiтальному
плануванню
шахт
Антрацитiвського
р-ну.
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 20 лютого 1934
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШТЕЙНГАРТ Борис (Бер) Мендельович,
1896 р. народження, м. Коптєв, Могильовська губернiя, Бiлорусь, єврей, освiта середня. Проживав у м.
Луганську, бухгалтер матерiального вiддiлу Коопшвейпромкомбiнату. Луганським обласним судом
11 травня 1939 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 11 серпня 1939 року Верховним судом
УРСР мiру покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШТЕЙНГАУЕР Оскар Рудольфович, 1873
р. народження, м. Новоград-Волинський Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, садiвник к-пу iм. Калiнiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 31 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТЕЙНГРЕБЕР
(ШТАЙНГРЕБЕР)
Евальд Iванович (Йоганнович), 1901 р. народження, с. Березова Гать Червоноармiйського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
в с. Можнякiвка Новопсковського р-ну, колгоспник
к-пу iм. Димитрова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1968 роцi.
ШТЕЙНГРЕБЕР Леонард Михайлович,
1893 р. народження, к. Нейгейм Мархлевського рну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Тимонове Троїцького р-ну, робiтник залiзницi Москва-Донбас. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТЕЙНГРЕБЕРТ Iонат Михайлович, 1895
р. народження, к. Нейгейм Мархлевського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
с. Гладкове Бiлокуракинського р-ну, колгоспник кпу iм. Сталiна. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТЕЙНЕНГЕРТ Якiв Фрiдрiхович, 1886 р.
народження, с. Манвелiвка Василькiвського р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у смт Комишуваха Попаснянського р-ну,
робiтник радгоспу "Вибiйник". Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 19 сiчня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1974 роцi.
ШТЕЙНIНГЕР Олександр Якович, 1890 р.
народження, к. Вассарау Мелiтопольського р-ну За-

порiзької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у м. Гiрське Первомайської мiськради, вiдбiрник
вугiлля шахти № 1-2 "Гiрська". Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 25 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТЕЙНКЕ Емiль Адольфович, 1902 р. народження, с. Курган Пулинського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, столяр. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 25 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963
роцi.
ШТЕЙНКЕ Самiйло Iванович, 1875 р. народження, с. Олександрiвка Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Танюшiвка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу
iм. 8 Березня. Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТЕК Карл Людвiгович, 1888 р. народження, с. Пiнянка Миропiльського р-ну Київської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Городище
Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "Ударник".
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 28 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
ШТЕЛЬКЕ Теодор Михайлович, 1887 р. народження, с. Курган Пулинського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Глотiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Ленiнський
шлях". Особливою нарадою при НКВС СРСР 13
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТЕЛЬТЕР Дофiт Леонардович, 1922 р. народження, с. Болярка Новоград-Волинського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Тимонове Троїцького р-ну, колгоспник к-пу
"Влада працi". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 21 листопада 1941 року засуджений до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТЕЛЬТЕР Евальд Iванович, 1907 р. народження, с. Миколаївка Новоград-Волинського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у м. Попасна, слюсар ковальського цеху вагоноремонтного з-ду. Лiнiйним судом Пiвнічно-Донецької
залiзницi 9 лютого 1939 року засуджений до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ШТЕЛЬТЕР Йонатан Андрiйович, 1892 р.
народження, к. Новий Рудник Новоград-Волинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у с. Танюшiвка Новопсковського р-ну,
колгоспник к-пу iм. К.Маркса. Комісією НКВС і
Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961
роцi.
ШТЕЛЬТЕР Йонат Людвігович, 1882 р. народження, с. Варварівка Новоград-Волинського рну Київської обл., німець, освіта початкова. Проживав у с. Білолуцьк Новопсковського р-ну, столяр-приватник. Особливою нарадою при НКВС СРСР
15 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у 1989 році.
ШТЕЛЬТЕР Леонард Людвiгович, 1895 р.
народження, с. Варварiвка Новоград-Волинського
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Тимонове Троїцького р-ну, столяр. Комi-
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сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990
роцi.
ШТЕН (ШТЕЙН) Петро Казимирович,
1919 р. народження, с. Варiвцi Городоцького р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у м. Стахановi, зчіплювач вагонеток шахти № 4-2бiс. Арештований 19 лютого 1938 року за звинуваченням у контрреволюцiйному злочинi. 25 лютого
1938 року з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ШТЕНКЕ Август Фрiдрiхович, 1890 р. народження, с. Рогiвка Володарського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Царiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу iм. Косiора. Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТЕНКЕ Гульда Фрiдрiхiвна, вона же Анна Федорівна, 1909 р. народження, с. Цвiт Пулинського р-ну Житомирської обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, доярка к-пу "Промiнь". Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1964 роцi.
ШТЕЦЬ Григорiй Iллiч, 1926 р. народження,
с. Троїцьке Попаснянського р-ну, українець, освiта
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий вiйськової частини 7924. Вiйськовим трибуналом Приволзького вiйськового округу 5 червня 1950 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 8 червня 1955 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу припинено за недоведенiстю
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1955 роцi.
ШТЕЦЬ Петро Степанович, 1909 р. народження, с. Троїцьке Попаснянського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Попасна, вантажник вугiльного складу зал.ст. Попасна.
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 31
серпня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШТИК Володимир Миколайович, 1902 р.
народження, м. Двiнськ Вiтебської губернiї, українець, освiта середня. Проживав у м. Красний Луч,
художник робiтничого клубу "Червоний шахтар".
Арештований 7 грудня 1932 року за звинуваченням
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї.
10 грудня 1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШТИКОВ Iван Якимович, 1883 р. народження, Рязанська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б).
Проживав у смт Михайлiвка Ровенькiвської
мiськради, iнвалiд. Арештований 11 травня 1943
року за звинуваченням у зрадництвi радянських
громадян в період окупації. 7 серпня 1943 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШТIБНЕР Фрiдрiх Фердінандович, 1894 р.
народження, к. Вироби Новоград-Волинського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Благовiщенка Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний промiнь". Особливою на-

радою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТIЛЬ Iван Iванович, 1898 р. народження,
с-ще Сартана Новоселівського р-ну Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Ленiнське Свердловської мiськради, наваловiдбiйник шахти iм. Чубаря. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТIМЕЙР Фрiдрiх Карлович, 1901 р. народження, м. Алчевськ, нiмець, освiта початкова.
Проживав у смт Михайлiвка Перевальського р-ну,
рахiвник к-пу iм. Р.Люксембург. Особливою
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1962
роцi.
ШТІМЕЙР Якiв Карлович, 1889 р. народження, к. Оленiвка Харцизького р-ну Донецької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Михайлiвка Перевальського р-ну, коваль к-пу iм.
Р.Люксембург. Особливою "трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Вирок виконано 14 жовтня 1938 року.
Реабiлiтований у 1962 роцi.
ШТОГУН Гордiй Юхимович, 1899 р. народження, с. Кушлi Кременецького повiту Волинської
губернiї, українець, освiта початкова. Проживав у
смт Крiпенський Антрацитiвської мiськради, машинiст пiдйомної машини шахти № 24. Луганським
обласним судом 21 лютого 1939 року засуджений
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995
роцi.
ШТОКМАН Густав Мартинович, 1892 р.
народження, Пулинський р-н Київської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Курячiвка
Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Червона журавка". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 28
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТОКМАН Рейнгольд Олександрович,
1909 р. народження, Пулинський р-н Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у кол.с.
Одарiвка Арапiвської сiльради Троїцького р-ну, коваль к-пу iм. 20-рiччя Жовтневої революцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 сiчня 1938 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШТОКМАН Юлiус Олександрович, 1897 р.
народження, Пулинський р-н Київської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у кол.с. Одарiвка Арапiвської сiльради Троїцького р-ну, тесляр кпу iм. 20-рiччя Жовтневої революцiї. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТОКОЛОВ Логвин Мефодiйович, 1894 р.
народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Дяковому,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 19 квiтня 1933 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШТОЛЬ Август Християнович, 1867 р. народження, Молочанський р-н Запорiзької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, сторож "Молокотресту". "Трiйкою" УНКВС
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по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТОЛЬ Християн Августович, 1912 р. народження, кол.с. Зоря Бiлогорiвської селищної Ради
Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початкова.
Проживав у м. Лисичанську, коваль госпчастини
тресту "Лисичанськвугiлля". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ШТОЛЬЦ Маркус Михайлович, 1886 р. народження, к. Ландау Карло-Лiбкнехтівського р-ну
Одеської обл., нiмець. Проживав у с-щi Довжанський Свердловської мiськради, керiвник хорового
гуртка Палацу культури гiрникiв. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл.14 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШТОЛЬЦ Маркус Францович, 1908 р. народження, к. Ландау Карло-Лiбкнехтівського р-ну
Одеської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у м. Свердловську, возій-приватник. Донецьким обласним судом 26 березня 1935 року засуджений до
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШТОЛЬЦ Християн Францович, 1907 р.
народження, к. Ландау Карло-Лiбкнехтівського рну Одеської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, приватний возій артiлi "Гужовик". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШТОЛЬЦЕРМАН Ольга Каспарiвна, 1877
р. народження, м. Рига, Латвiя, нiмкеня, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, не працювала.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 25 вересня 1941 року засуджена до розстрiлу.
Вирок виконано 20 жовтня 1941 року. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ШТРАЙЛЬ Якiв Якович, 1915 р. народження, к. Кассель Гросулiвського р-ну Одеської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
вантажник млинкомбiнату № 7. "Трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 13 жовтня 1938 року.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШТРАЙХЕРТ Генрiх Iванович, 1896 р. народження, к. Нейгейм Мархлевського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Гладкове Бiлокуракинського р-ну, столяр к-пу iм.
Сталiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТРАМЛИЧ (ШРАМЛИЧ) Йоган Олександрович, 1893 р. народження, Австрія, австрієць,
освіта початкова. Проживав у м. Луганську, робітник з-ду ім. Жовтневої революції. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 січня 1938 року висланий
за межі СРСР. Реабілітований у 1992 році.
ШТРАУС Карл Iванович, 1897 р. народження, м. Рига, Латвiя, латиш, освiта початкова. Проживав у с. Тишкiвка Маркiвського р-ну, колгоспник
к-пу "Маяк комунiзму". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТРАУС Микола Карлович, 1882 р. народження, Естонiя, нiмець, освiта початкова. Прожи-

вав у м. Луганську, майстер iнструментального цеху з-ду iм. 20-рiччя Жовтня. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 3 жовтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТРАУС Микола Миколайович, 1880 р.
народження, м. Таганрог Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта вища. Проживав у м.
Алчевську, технiчний директор металургiйного зду. Особливою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР
22 квiтня 1931 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТРАУХ Георгiй Георгiйович, 1893 р. народження, к. Марiєнфельд Марiупольського р-ну
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Переможне Новоайдарського р-ну, заготiвельник сiльської кооперацiї. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 12 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТРАУХ Людвiг Людвiгович, 1890 р. народження, с. Водiно, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у кол.с.
Грекове-Єлизаветинське Благiвської сiльради Ровеньківської мiськради, колгоспник к-пу "13-а рiчниця Жовтня". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
21 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТРАУХ Людвiг Християнович, 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 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТРЕЙХЕРТ (ШТРАЙХЕРТ) Отто Адольфович, 1898 р. народження, к. Нейгейм Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у с. Гладкове Бiлокуракинського р-ну, не
працював. Донецьким обласним судом 22 квiтня
1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШТРЕЛАУ Людвiг Георгiйович, 1899 р. народження, с. Кам'янка Черняхiвського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.
Сватове, колгоспник к-пу "Нове життя". Донецьким
обласним судом 22 квiтня 1936 року засуджений до
4 р. позбавлення волi. 15 червня 1936 року Верховним судом УРСР вирок скасовано, справу направлено на дослідування. 7 травня 1938 року "трійкою"
УНКВС по "Дальбуду" засуджений до розстрілу.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШТРIБЕЛЬ Гiльда Якiвна, 1920 р. народження, с-ще Козакiвка Антрацитiвського р-ну,
нiмкеня, освiта середня. Проживала в смт Фащiвка
Антрацитiвського р-ну, шкiльна вчителька. Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 травня 1943 року
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1989 роцi.
ШТРIБЕЛЬ Йосип Антонович, 1893 р. народження, к. Гейдельберг Мелiтопольського р-ну Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с-щі Козакiвка Антрацитiвського р-ну, бригадир
рiльничої бригади к-пу "Роте Фане". Особливою нарадою при НКВС СРСР 31 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШТРIБЕЛЬ Петро Антонович, 1905 р. народження, к. Єлизаветiвка, Запорiзька обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у с-щi Козакiвка Ан-
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трацитiвського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР
вiд 3 лютого 1930 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТРIБЕЛЬ Якiв Йосипович, 1885 р. народження, с. Гейдельберг Молочанського р-ну Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у сщi Козакiвка Антрацитiвського р-ну, бригадир к-пу
"Роте Фане". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
25 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТРОМ (КАЛИНЧЕНКО) Єфросинiя Федорiвна, 1903 р. народження, м. Слов'янськ Донецької обл., українка, освiта середня. Проживала в м.
Стахановi, домогосподарка. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 10 червня 1944 року засуджена до
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1968 роцi.
ШТРОМ Костянтин Едуардович, 1892 р. народження, с. Шахове Гришинського р-ну Донецької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, завiдуючий вугiльним складом шахти № 33-бiс. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1969 роцi.
ШТРОШЕРЕР Вiльгельм Вiльгельмович,
1906 р. народження, с. Новобахметьєве Олександрiвського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта н/середня. Проживав у смт Бiловодськ, бухгалтер сiльпо.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШТУМПФ Бартоломеус Карлович, 1911 р.
народження, с. Трудове Новоайдарського р-ну,
нiмець. Проживав у Трудовому, колгоспник к-пу
"Роте Октобер". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 21 листопада 1942 року засуджений до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШТУНДЕР Сергiй Григорович, 1923 р. народження, с. Федосiївка Компанiївського р-ну Кiровоградської обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Кiровську, прибиральник породи шахти
"Вертикальна". Арештований 2 червня 1942 року за
звинуваченням у здiйсненнi диверсiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, де 18 липня
1942 року був страчений. Реабiлiтований у 1995
роцi
ШТУПУН Петро Васильович, 1898 р. народження, с. Льгiв Чернiгiвського р-ну Чернiгiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Свердловську, економiст шахти № 14-17.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
ШУБЕРТ Артур Готфрiдович, 1914 р. народження, с. Новороманiвка Новоград-Волинського
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну,
колгоспник к-пу iм. Комiнтерну. Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУБЕРТ Герберт Готфрiдович, 1912 р. народження, с. Новороманiвка Новоград-Волинського
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну,
колгоспник к-пу ім. Комiнтерну. Особливою нара-

дою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУБЕРТ Готфрiд Iванович, 1888 р. народження, Київська обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у смт Петрiвка Станично-Луганського рну, колгоспник к-пу ім. Комiнтерну. Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУБIН Олексiй Федорович, 1924 р. народження, с. Гальчигора Водоп'яновського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Свердловську, учень
школи ФЗН. Арештований 17 грудня 1941 року за
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 11 сiчня 1942 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.
ШУБIН Онисим Єгорович, 1900 р. народження, с. Волошино, Ростовська обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Артемiвську Перевальського р-ну, вантажник вугiльного складу шахти № 10. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШУВАЛОВ Iван Андрiйович, 1907 р. народження, с. Iвановка, Нижньоволзький край, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав
у м. Лисичанську, вантажник з-ду "Донсода". Донецьким обласним судом 16 жовтня 1936 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ШУВИКIН Iлля Кирилович, 1893 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, машинiст паровоза Петровського з-ду № 59. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 9 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. Військовим трибуналом військ НКВС по Донецькій обл. 9
вересня 1941 року розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШУГАЄВ Сергiй Семенович, 1912 р. народження, м. Корма, Бiлорусь, українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник на будiвництвi мiської лiкарнi. Донецьким обласним судом
11 жовтня 1935 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШУГАЙЛО Денис Микитович, 1883 р. народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Бараникiвцi,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР від 31 березня 1933 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШУГАЙЛО Павло Микитович, 1886 р. народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Бараникiвцi,
колгоспник к-пу iм. Савченка. Донецьким обласним
судом 22 травня 1938 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ШУЙСЬКИЙ Микола Стефанович, 1898 р.
народження, с. Проїждже Старобільського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Проїждже Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу ім. Комiнтерну. Арештований 29 травня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 серпня
1931 року справу припинено за недоведенiстю зви-
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нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1931 роцi.
ШУЙСЬКИЙ Михайло Стефанович, 1900
р. народження, с. Проїждже Старобільського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Проїждже Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу ім. Комiнтерну. Арештований 29 травня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 серпня
1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1931 роцi.
ШУЙСЬКИЙ Пилип Спиридонович, 1901
р. народження, с. Проїждже Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у Проїжджому, колгоспник к-пу
iм. Комiнтерну. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 30 серпня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1991 роцi.
ШУЙСЬКИЙ Феодосiй Якович, 1912 р. народження, с. Проїждже Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 2 батальйону 200 запасного стрiлецького
полку. Вiйськовим трибуналом 47 запасної стрiлецької бригади 6 жовтня 1943 року засуджений до
розстрiлу. 21 жовтня 1943 року розстрiл замiнено
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ШУЛЕВСЬКИЙ Михайло Iванович, 1891 р.
народження, с. Жищинцi Городоцького р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
кол.с. Шаповалiвка Новочервоненської сiльради
Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Червоний степ".
Особливою нарадою при НКВС СРСР 24 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ШУЛЕПА Олександр Микитович, 1887 р.
народження, с. Григорiвка Амвросiївського р-ну
Донецької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Петровське Краснолуцької мiськради,
механiк цеху № 5 з-ду № 59. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958
роцi.
ШУЛЕРТ Гiльда Адольфiвна, 1912 р. народження, с. Мазирки Мархлевського р-ну Житомирської обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в
с. Лозне Бiлокуракинського р-ну, прибиральниця
сiльської школи. Арештована 6 травня 1942 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.У зв'язку з
воєнним станом справа в судi не розглядалася. 7 березня 1948 року справу припинено за вiдсутнiстю
підслідної і свiдкiв. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ШУЛIКА Андрiй Григорович, 1909 р. народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
робiтник з-ду iм. Жовтневої революцiї. Лiнiйним
судом Північно-Донецької залiзницi 9 березня 1937
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУЛIКА Василь Федорович, 1890 р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, не працював. Арештований 9 лютого 1946 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 квiтня 1946 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.

ШУЛIКА Василь Федорович, 1909 р. народження, с. Шулiкiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 216 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 76 стрiлецької дивiзiї 9 листопада 1942 року засуджений до розстрiлу. 25 грудня 1942 року
Вiйськовим трибуналом Донського фронту розстрiл
замiнено 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1996 роцi.
ШУЛIКА Григорiй Микитович, 1911 р. народження, с. Красносiлля Єлисаветградківського рну Одеської обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Городище Перевальського р-ну, електрик шахти № 8-2. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 7 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ШУЛIКА Дмитро Митрофанович, 1922 р.
народження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради, українець, освiта н/середня. Проживав у с. Матвiївка Свердловської мiськради, школяр, учень 8
класу. Луганським обласним судом 21 березня 1941
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШУЛIКА Дмитро Тимофiйович, 1915 р. народження, с. Байдiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова.
На час арешту член
ВКП(б). Проживав у с. Калмикiвка Старобiльського
р-ну, секретар сiльради. Арештований 27 грудня
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 березня 1942 року виправданий Вiйськовим
трибуналом вiйськової частини 1080, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.
ШУЛIКА Євген Васильович, 1892 р. народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Чабанiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 лютого 1932
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 14 лютого
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1992 роках.
ШУЛIКА Iван Андрiйович, 1898 р. народження, с. Бреусiвка Козельщанського р-ну Полтавської обл., українець, освiта середня. Проживав у с.
Золотарiвка Попаснянського р-ну, вчитель НСШ.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 листопада
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1956 роцi.
ШУЛІКА (ШУЛIКIН) Iлля Онисимович,
1880 р. народження, м. Старобiльськ, українець,
освiта вища. Проживав у кол.с. Новодеркул Данилiвської сiльради Бiловодського р-ну, завiдуючий
сiльським медпунктом. Луганським обласним судом 14 лютого 1939 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi
ШУЛIКА Марко Пилипович, 1895 р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Проживав у Бiловодську, селянин-одноосiбник.
Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ
від 16 серпня 1929 року висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШУЛIКА (ШУЛІК) Мартин Васильович,
1882 (1883) р. народження, с. Шулiкiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у
Шулiкiвцi, колгоспник к-пу "Хвиля революцiї".
Вiйськовим трибуналом 35 району авiацiйного ба-
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зування 24 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. 10 сiчня 1942 року Вiйськовим трибуналом
Пiвденно-Захiдного фронту розстрiл замiнено 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШУЛIКА Микола Тихонович, 1931 р. народження, м. Лисичанськ, росiянин, освiта початкова.
Проживав у Лисичанську, школяр. Арештований 6
лютого 1943 року за звинуваченням у причетностi
до агентури нiмецької розвiдки. 13 серпня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ШУЛIКА Пимiн Андрiйович, 1888 р. народження, с. Шулiкiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Родакове,
тесляр вагоноремонтного пункту зал.ст. Родакове.
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 3 листопада 1941 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШУЛIКА Федiр Iванович, 1909 р. народження, с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Вовкодаєвому, колгоспник к-пу "Паркомуна". Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 11 липня 1944 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ШУЛIКIН Iван Кирилович, 1894 р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Проживав у Бiловодську, 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.
ШУЛIКIНА Антонiна Юхимiвна, 1915 р.
народження, смт Бiловодськ, українка, освiта середня. Проживала в м. Стахановi, прибиральниця гуртожитку шахти № 3-3-бiс. Арештована 24 серпня
1944 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 28 вересня 1944 року виправдана
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону. Реабiлiтована у 1944 роцi.
ШУЛIКIНА Ольга Наумiвна, 1914 р. народження, смт Бiловодськ, українка, освiта початкова.
Проживала в Бiловодську, робiтниця райспоживспiлки. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 27 лютого 1946 року засуджена до 10 р. позбавленння волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ШУЛIН Адольф Степанович, 1880 р. народження, Польща, поляк, неписьменний. Проживав у
м. Кiровську, сторож динамiтного складу шахти №
77. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ШУЛЬ Телимон Федорович (Федотович),
1880 (1890) р. народження, с. Рiвки Славутського рну Вiнницької обл., українець, неписьменний. Проживав у смт Бiрюкове Свердловської мiськради,
тваринник к-пу "Бiрюкове". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 сiчня 1938 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШУЛЬ Якiв Iсакович, 1893 р. народження,
с. Рiвки Славутського р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Бiрюкове
Свердловської мiськради, колгоспник к-пу iм. Сталiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 сiчня

1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУЛЬГА Дмитро Семенович, 1898 р. народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, котельник з-ду iм. Жовтневої революцiї. Репресований двiчi. Арештований 26 лютого 1931 року
за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної повстанської органiзацiї. 23 листопада
1931 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 1931 i 1990 роках.
ШУЛЬГА Єгор (Георгiй) Трохимович, 1899
р. народження, с. Колiсникiвка Синiвського р-ну
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, вибiйник шахти iм. Титова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1965 роцi.
ШУЛЬГА Iлля Антонович, 1890 р. народження, с. Первомайськ Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Первомайську,
селянин-одноосiбник. Народним судом Біловодського р-ну 29 квiтня 1931 року засуджений до 7 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШУЛЬГА Павло Iванович, 1891 р. народження, м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Вахрушевому, рiльник к-пу "Червоний плуг". Судовою
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 7-8 березня 1933
року засуджений до розстрiлу. Страчений 24 березня 1933 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУЛЬГА Пантелiй Iванович, 1925 р. народження, с. Макартетине Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 914 полку. Вiйськовим трибуналом 244
стрiлецької дивiзiї 7 червня 1943 року засуджений
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993
роцi.
ШУЛЬГА Роман Павлович, 1903 р. народження, с. Лискiв Володимир-Волинського р-ну
Волинської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, електромонтер "Кавелектромонтажу" . Луганським обласним судом 21-22 грудня 1945 року засуджений до 7 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШУЛЬГА Устина Зосимiвна, 1901 р. народження, с. Кропивне Климівського р-ну Чернiгiвської обл., українка, освiта початкова. Проживала в м.
Луганську, буфетниця обласної лiкарнi. Арештована 19 листопада 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 грудня 1941 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ШУЛЬГА Федiр Михайлович, 1906 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий 940 стрiлецького
полку 217 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 42 армiї 2 жовтня 1944 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.
ШУЛЬГА Якiв Iванович, 1902 р. народження, с. Полiтотдєл Матвєєво-Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, майстер загону по профiлактичнiй дезiнфекцiїї. Вiйськовим
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трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 4 жовтня
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУЛЬГА Якiв Трохимович, 1910 р. народження, с. Колісникiвка Синівського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Лисичанську, вибiйник шахти iм. Мельникова.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1960 роцi.
ШУЛЬГАН Iван Степанович, 1929 р. народження, с. Маркостав Володарсько-Волинського рну Житомирської обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Золоте Первомайської мiськради,
помiчник машинiста комбайна шахти "Петро". Луганським обласним судом 11 квiтня 1952 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 28 квітня 1955
року Верховним судом УРСР міру покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШУЛЬГIН Андрiй Кузьмич, 1886 р. народження, с-ще Ясиновка Вешенського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Свердловську, комiрник
кiнного двору Свердловського закритого робітничого кооперативу. Постановою Судової "трiйки"
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26-27 квiтня 1933 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ШУЛЬГIН Дмитро Герасимович, 1909 р.
народження, х. Лихой, Звєревський р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, вантажник кар'єру "Нерудсталь". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУЛЬЖЕНКО Василь Терентiйович, 1926
р. народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 25 полку 2 мiнометної бригади. Вiйськовим
трибуналом 2 механiзованого корпусу 17 липня
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШУЛЬЖЕНКО Маркiян Олександрович,
1892 р. народження, м. Попасна, українець, освiта
середня. Проживав у м. Луганську, завiдуючий проектним бюро мiськжитлоуправлiння. Арештований
30 червня 1942 року за звинуваченням у наклепах
на умови життя трудящих в СРСР. Постановою
УМДБ по Луганськiй обл. вiд 23 грудня 1949 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШУЛЬЖЕНКО Семен Якович, 1881 р. народження, с. Кругле Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Круглому, колгоспник к-пу iм. Тельмана. 28 лютого 1934 року порушено справу за звинуваченням у шкiдництвi. 22 березня 1934 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1934 роцi.
ШУЛЬЖЕНКО Степан Тимофiйович, 1888
р. народження, с. Новоганнiвка Краснодонського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Новоганнiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР від 2 квiтня
1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1990 роцi.

ШУЛЬМЕЙСТЕР Ксенiя Якiвна, 1886 р.
народження, м. Луганськ, українка, неписьменна.
Проживала в Луганську, домогосподарка. Арештована 26 квiтня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ШУЛЬМЕЙСТЕР Олександр Iванович,
1885 р. народження, х. Суровикiно, Волгоградська
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, пенсiонер. Арештований 26 квiтня 1942 року за звинуваченням в антирадянській агітації. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШУЛЬЦ Август Готлiбович, 1878 р. народження, Польща, 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.
ШУЛЬЦ Август Юлiусович, 1882 р. народження, Київська обл., нiмець, освiта початкова.
Проживав у с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну,
колгоспник к-пу "2-а п'ятирiчка". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУЛЬЦ Адолiна Вiльгельмiвна, 1904 р. народження, с. Кошелiв Пулинського р-ну Київської
обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в с. Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, домогосподарка. Донецьким обласним судом 10 березня 1936
року засуджена до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1965 роцi.
ШУЛЬЦ Адольф Августович, 1900 р. народження, с. Марачiвка Новоград-Волинського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Романiвка Бiлокуракинського р-ну, коваль к-пу
iм. Калiнiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
30 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШУЛЬЦ Андрiй Петрович, 1859 р. народження, с. Гальчинцi Костянтинiвського повiту Волинської губернiї, поляк, неписьменний. Проживав
у с. Михайлiвка Кремiнського р-ну, сторож к-пу iм.
Артема. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУЛЬЦ Артур Вiльгельмович, 1813 р. народження, с. Осикове Баришiвського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Калмиківка Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу iм.
Кiрова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 28
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.
ШУЛЬЦ Бернард Карлович, 1904 р. народження, с. Солодирi Пулинського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу
iм. Молотова. Донецьким обласним судом 10 березня 1936 року засуджений до 6 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1965 роцi.
ШУЛЬЦ Бронiслав Андрiйович, 1910 р. народження, с. Великi Гелетинцi Городоцького р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Михайлiвка Кремiнського р-ну, конюх к-пу iм.
Артема. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13
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грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУЛЬЦ Василь Артемович, 1909 р. народження, с. Безiменне Звенигородського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, наваловiдбiйник шахти № 5-бiс. Особливою "трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУЛЬЦ Василь Васильович, 1904 р. народження, к. Йосипiвка, Днiпропетровська обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, рахiвник районної
лiкарнi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУЛЬЦ Ганна Іванiвна, 1914 р. народження, м. Олександрiвськ Артемiвської райради м. Луганська, українка, освiта початкова. Проживала в
Олександрiвську, не працювала. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 листопада 1943 року визнана соціально небезпечним елементом і засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1968
роцi.
ШУЛЬЦ Герберт Августович, 1907 р. народження, с. Солодирi Пулинського 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.
ШУЛЬЦ Густав Готлiбович, 1872 р. народження, с. Рудокопи Пулинського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Новобiла Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу iм. 1го Травня. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУЛЬЦ Емiль Едуардович, 1911 р. народження, с. Маринiвка Пулинського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Кризьке Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. 13рiччя Жовтня. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУЛЬЦ Емiль Iванович, 1900 р. народження, к. Ставчанка Пулинського р-ну Київської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Калмикiвка
Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу iм. Будьонного. Особливою нарадою при НКВС СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 28 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1969
роцi.
ШУЛЬЦ Емiль Людвiгович, 1899 р. народження, к. Вольвахiвка Пулинського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Кам'янка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний колос". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУЛЬЦ Еммануїл Емiльович, 1907 р. народження, с. Садки Черняхiвського р-ну Київської
обл., німець, освiта початкова. Проживав у с. Кам'янка Новопсковського р-ну, столяр к-пу "Червоний
колос". Репресований двiчi. Арештований 18 липня

1935 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 листопада 1935 року справу припинено за недостатністю матеріалів для притягнення до суду. 11
листопада 1937 року Донецьким обласним судом
засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1992 роках.
ШУЛЬЦ Ерiк Генрiхович, 1907 р. народження, с. Солодирi Пулинського р-ну Київської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, бригадир к-пу iм.
Молотова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 30
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ШУЛЬЦ Iван Васильович, 1896 р. народження, к. Йосипiвка, Днiпропетровська обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Переможне
Новоайдарського 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.
ШУЛЬЦ Iрина Тихонiвна, 1903 р. народження, м. Кремiнна, українка, освiта початкова.
Проживала у Кремiннiй, домогосподарка. Луганським обласним судом 14 липня 1950 року засуджена
до 25 р. позбавлення волi. 24 вересня 1954 року
Верховним судом УРСР міру покарання знижено
до 10 р. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ШУЛЬЦ Костянтин Мартинович, 1885 р.
народження, с. Березова Гать Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
с. Курячiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу
"Країна Рад". Особливою нарадою при НКВС СРСР
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУЛЬЦ Марiя Матвiївна, 1906 р. народження, с. Солодирi Пулинського р-ну Київської
обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в с. Демино-Олександрiвка, колгоспниця к-пу iм. Молотова. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької
обл. 2 вересня 1941 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ШУЛЬЦ Марта Карлiвна, 1899 р. народження, с. Язовиця, Житомирська обл., нiмкеня. Проживала в с. Курячiвка Маркiвського р-ну, колгоспниця
к-пу "Країна Рад". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 18 листопада 1942 року засуджена до 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ШУЛЬЦ Мартин Людвiгович, 1908 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". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 13 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУЛЬЦ Микола Єрмолайович, 1911 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова. Проживав у Кремiннiй, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 37
армiї 5 липня 1942 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУЛЬЦ Олександр Теобальдович, 1903 р.
народження, с. Новоглiбiвка Миколаївського р-ну
Одеської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Євсуг Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу iм.
Ленiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15

653

Назвемо всіх поіменно
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУЛЬЦ Отто Вiльгельмович, 1902 р. народження, Пулинський р-н Київської обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у с. Просяне Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Червона Зiрка". Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШУЛЬЦ Рейнгольд Вiльгельмович, 1892 р.
народження, с. Засимiвка Ємiльчинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у
кол.с. Перепичаєве Танюшiвської сiльради Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу iм. Р. Люксембург.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШУЛЬЦ Рейнгольд Генрiхович, 1917 р. народження, х. Добрий Кут, Пулинський р-н Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Ганнусiвка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу
iм. Куйбишева. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУЛЬЦ Рейнгольд Готлiбович, 1894 р. народження, с. Пулино-Гута Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, городник к-пу
"Бiльшовик". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ШУЛЬЦ Рейнгольд Готлiбович, 1897 р. народження, с. Солодирi Пулинського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу
iм. Молотова. Донецьким обласним судом 10 березня 1936 року засуджений до 6 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1965 роцi.
ШУЛЬЦ Рудольф Адольфович, 1902 р. народження, м. Новоград-Волинський Київської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Дмитрiвка
Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу "2-а п'ятирiчка". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУЛЬЦ Рудольф Готлiбович, 1900 р. народження, с. Солодирi Пулинського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу
iм. Молотова. Донецьким обласним судом 10 березня 1936 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1965 роцi.
ШУЛЬЦ Рудольф Юлiусович, 1889 р. народження, Польща, нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Покровське Троїцького р-ну, пекар
сiльської пекарнi. Донецьким обласним судом 6 березня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШУЛЬЦ Франц Андрійович, 1894 р. народження, с. Бубнівка Черноострівського р-ну Вінницької обл., поляк, освіта початкова. Проживав у с.
Михайлівка Кремінського р-ну, колгоспник к-пу ім.
Артема. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 16
листопада 1937 року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1964 році.

ШУЛЬЦ Фрiдрiх Андрiанович, 1876 р. народження, с. Iванiвка Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмець, неписьменний. Проживав у с. Трудове Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу "Роте
Октобер". Особливою нарадою при НКВС СРСР 10
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУЛЬЦ Фрiдрiх Леопольдович, 1894 р. народження, с. Максимiвка Новоград-Волинського рну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу iм. Шевченка. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУЛЬЦ Якiв Якович, 1892 р. народження,
с. Рудтнервейде Молочанського р-ну Запорiзької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, бухгалтер облiково-матерiального вiддiлу
Бокiвського рудоуправлiння. Судовою "трiйкою"
при Колегiї ДПУ УРСР 26 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШУЛЯК Никiн Iванович, 1889 р. народження, с. Стульневе Чернiгiвського р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
с-щi Сонячне Антрацитiвського р-ну, колiйний обхiдник 10-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 21 жовтня 1937 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШУМАКОВ Василь Прохорович, 1914 р.
народження, м. Енгельс Нiмцiв Поволжя АРСР, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/вища. Проживав у м. Рубiжне, студент хiмiко-технологiчного
iнституту. Донецьким обласним судом 15 березня
1936 року засуджений до 2 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ШУМАКОВ Iван Олександрович, 1910 р.
народження, с. Пахалiвка Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Новоселiвка Слов'яносербського р-ну, слюсар зал.ст. Сентянiвка. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 9 червня 1937 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШУМАКОВ Iван Харитонович, 1882 р. народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, крiпильник шахти № 100. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУМАКОВ Петро Петрович, 1900 р. народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Кримському, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 10 жовтня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШУМАКОВ Федiр Миколайович, 1911 р.
народження, с. Вишнiй Дубовець Медвенського рну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у с-щi полустанка Церковний, Перевальський р-н, стрiлочник. Лiнiйним
судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 3 червня 1938
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
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ШУМАКОВ Якiв Iванович, 1863 р. народження, с. Кримське Слов'яносербського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у Кримському, селянин-одноосiбник. Арештований 15 жовтня
1929 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 грудня 1929 року справу припинено. Реабiлiтований у 1929 роцi.
ШУМАКОВА Валентина Степанiвна, 1908
р. народження, м. Харкiв, українка, освiта н/середня. Проживала в м. Луганську, завiдуюча виробництвом обласної контори "Доннархарчу". Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1943
року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ШУМЕЙКО Василь Якович, 1886 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 1958 роцi.
ШУМЕЙКО Михайло Христофорович,
1897 р. народження, с. Iвановка Невинномиського
р-ну Орджонiкiдзевського краю, Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, городник пiдсобного господарства з-ду iм.
Жовтневої революцiї. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 17 листопада 1943 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШУМЕЙКО Петро Єрофійович, 1898 р. народження, смт Малорязанцеве Попаснянського рну, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, робiтник пiдсобного господарства Лисичанського з-ду "Донсода".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1958 роцi.
ШУМЄЄВ Єпiфан Пилипович, 1887 р. народження, м. Майкоп, Адигейська Автономна область, Росiйська Федерацiя, росiянин. Проживав у
смт Володарськ Свердловської мiськради, крiпильник шахти № 4-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУМИДУБ Любов Леонтiївна, 1920 р. народження, м. Лисичанськ, українка, освiта середня.
Проживала в Лисичанську, нормувальниця шахти
iм. Войкова. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 30 квiтня 1945 року засуджена до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1965 роцi.
ШУМИЛОВ Георгiй Дорофiйович, 1886 р.
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, машинiст паровозного депо
Родакове, Слов'яносербський р-н. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 3 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 жовтня
1938 року. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ШУМЛЯКОВСЬКИЙ
(ШУЛЯКОВСЬКИЙ) Станiслав Полiкарпович, 1906 р. народження, с. Федорiвка Новоград-Волинського р-ну
Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у с.
Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, конюх к-пу iм.
XVII партз'їзду. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУМЧЕНКО Андрiй Панасович, 1886 р.
народження, с. Дар'ївка Свердловської мiськради,

українець, освiта початкова. Проживав у смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської мiськради, iнвалiд.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 7 липня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШУМЧЕНКО Євдоким Iванович, 1890 р.
народження, с. Дар'ївка Свердловської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Дар'ївцi,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 23 грудня 1930 року
висланий за межi України умовно. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШУНЕВИЧ Микола Костянтинович, 1895
р. народження, с. Суховоля Пулинського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт
Троїцьке, стрiлочник зал.ст. Розспасiївка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 грудня 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ШУНЬКIН Микола Петрович, 1918 р. народження, м. Краснодон, росiянин, освiта початкова.
Проживав у Краснодонi, електрослюсар шахти №
12. Арештований 2 липня 1941 року за звинуваченням у терористичних намiрах щодо керiвникiв
ВКП(б) i Радянського уряду. 25 серпня 1941 року
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШУПИК Iван Iванович, 1884 р. народження,
с. Новобiла Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, селянин-одноосiбник. Арештований 27 сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 березня 1933
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШУРИГIН Олександр Якович, 1906 р. народження, с. Олень-Колодезь Каширського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi Орджонiкiдзе Краснодонського р-ну, механiк радгоспу iм. Орджонiкiдзе. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 29 липня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ШУРИНОВ Костянтин Васильович, 1910 р.
народження, с. Локтєво Задонського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, крiпильник шахти об'єднання "Укрголовхлiб". Особливою нарадою
при МДБ СРСР 25 лютого 1950 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1955 роцi.
ШУРИНОВ Костянтин Пилипович, 1882 р.
народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Трьохiзбенцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 9 липня 1931
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ШУРКО Михайло Георгiйович, 1904 р. народження, Генiчеський р-н Херсонської обл., росiянин, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б).
Проживав у м. Красний Луч, голова мiської ради
Тсоавiахiму. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
31 грудня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ШУРУПИЧ Сергiй Якович, 1881 р. народження, с. Аталез Мiнського р-ну Мiнської обл.,
Бiлорусь, українець, освiта початкова. Проживав у
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смт Ломуватка Брянкiвської мiськради, тесляр
зал.ст. Алмазна. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР
1 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУРУПОВ Георгiй Васильович, 1900 р. народження, х. Тарасовка, Нижньочирський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин.
Проживав у м. Красний Луч, робiтник шахти № 10.
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ШУРУПОВ Iван Дем'янович, 1897 р. народження, м. Серафимович Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, iнструктор гірпромучу.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
ШУРШОВ Вiктор Васильович, 1925 р. народження, с. Новосьоловка Матвєєво-Курганського
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта н/середня. Проживав у м. Красний Луч,
без певних занять. Арештований 19 лютого 1942
року за звинуваченням у причетностi до агентури
нiмецької розвiдки. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ШУСТОВ Гурiй Карпович, 1906 р. народження, с. Микiльське, Харкiвська обл., росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 2 травня 1942 року засуджений до 7 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ШУТ Семен Савич, 1899 р. народження, с.
Вереси Житомирського р-ну Житомирської обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, конюх промбудконтори. Луганським обласним судом 19 вересня 1950 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Верховним судом УРСР 28
квiтня 1955 року строк покарання знижено до 6 р.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
ШУТВИНОВ Микола Петрович, 1915 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта н/середня.
Вiйськовослужбовець, рядовий 1444 окремого саперного батальйону. Вiйськовим трибуналом 48 армiї
15 жовтня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ШУТЕНКО Георгiй Олексійович, 1870 р.
народження, смт Комишуваха Попаснянського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Золоте Первомайської мiськради, бухгалтер СШ №
17. Арештований 13 лютого 1942 року за звинуваченням в антирадянській діяльності. 27-28 травня
1942 року Військовим трибуналом військ НКВС по
охороні тилу військової частини 1080 виправданий.
Реабiлiтований у 1942 роцi.
ШУТЕНКО Iван Алiфанович, 1900 р. народження, смт Комишуваха Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, експедитор радгоспу iм. Щорса. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 18 серпня 1945 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1991 роцi.
ШУТОВ Олексiй Хомич, 1887 р. народження, с. Суни, Вятська губернiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Луганську, технiчний директор
з-ду № 60. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ

УРСР 10 травня 1931 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ШУТОВА Вiра Костянтинiвна, 1923 р. народження, м. Алчевськ, українка, освiта середня.
Проживала в с-щi зал.ст. Озерна, Волгоградська
обл., Росiйська Федерацiя, рахiвник Озерської
МТС. Кустанайським обласним судом, Казахстан, 6
лютого 1945 року засуджена до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1993 роцi.
ШУТЬ Максим Митрофанович, 1885 р. народження, м. Старобiльськ, українець, освiта н/вища. Проживав у Старобiльську, викладач комерцiйного училища. Донецькою ГубЧК 15 вересня 1920
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ШУХIН Ернст Августович, 1895 р. народження, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, шофер рудкому профспiлки гiрникiв. Репресований двiчi. Арештований 25
серпня 1933 року за звинуваченням у шпигунствi.
13 лютого 1934 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 9
лютого 1939 року Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 i 1989 роках.
ШУШПАНОВ Кирило Єгорович, 1916 р.
народження, с. Олександрiвка, Пензенська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, не працював. Арештований 14 лютого 1946 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 червня 1946 року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у
1995 роцi.
ШУШПАНОВ Костянтин Iванович, 1898 р.
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Чорнухиному, помiчник машинiста Дебальцевського механiчного з-ду, Донецька обл. 21 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.

Щ
ЩАБЛЄВ Павло Артемович, 1919 р. народження, с. Кам'янка Новопсковського р-ну, українець, освiта середня. Проживав у Кам'янцi, бухгалтер Кам'янської МТС. Луганським обласним судом
23 квiтня 1948 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЩАВЛIНСЬКИЙ Вiктор Якович, 1905 р.
народження, с. Прутiвка Мархлевського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Старобiльську, чорнороб житлокоопу. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ЩАВЛIНСЬКИЙ Якiв Филимонович, 1877
р. народження, с. Прутiвка Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Лисогорiвка Новопсковського р-ну, колгоспник кпу "Маяк комуни". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЩАСЛИВИЙ Олександр Якимович, 1901 р.
народження, с. Червоний Степ Малинiвського р-ну
Харкiвської обл., освiта початкова. Проживав у м.
Старобiльську, кочегар держмаслозаводу № 15. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 9 грудня
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1932 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЩЕБЕТОВСЬКА Любов Миколаївна, 1905
р. народження, м. Алчевськ, українка, освiта початкова. Проживала в Алчевську, завiдуюча вiддiлом
мiськкомунгоспу. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 18 серпня 1945 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1957 роцi.
ЩЕГЛЕНКО Андрiан Якович, 1880 р. народження, с. Шпотiвка Конотопського р-ну Сумської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, завгосп пiдсобного радгоспу м'ясокомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЩЕГЛЄВ Андрiй Михайлович, 1898 р. народження, с. Камброд Сосновського р-ну Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду
iм. Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Донецької обл. 28 липня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЩЕГЛОВ Андрiй Якович, 1881 (1880) р. народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, конюх радгоспу iм. 8 Березня. Арештований 25 лютого 1931 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної повстанської куркульської органiзацiї. 23 листопада 1931 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.
ЩЕГЛОВ Василь Юхимович, 1879 р. народження, ст-ця Нижньокурмоярська Константиновського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Антрацитi,
дiльничний iнспектор гiрничотехнiчної iнспекцiї.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1957
роцi.
ЩЕГЛОВ Данило Дмитрович, 1889 р. народження, с. Єлецьке-Маланiно Хлевенського р-ну
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, вибiйник шахти iм. Сталiна. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 22 вересня 1936 року засуджений до 5
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЩЕГЛОВ Iван Олексiйович, 1907 р. народження, с. Курбаки Краснопольського р-ну Могильовської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова.
Проживав у м. Первомайську, монтер шахти "Сокологорiвка". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ЩЕГЛОВ Iван Якович, 1882 р. народження,
смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
селянин-одноосiбник.
Постановою
Судової
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 листопада
1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЩЕГЛОВ Павло Якович, 1894 р. народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
селянин-одноосiбник.
Постановою
Судової

"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 листопада
1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЩЕГОЛЕВАТИЙ Микола Леонтiйович,
1888 р. народження, с. Крякiвка Слов'яносербського р-ну, росiянин, освiта середня. Проживав у
Крякiвцi, шкiльний учитель. "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЩЕГОЛЄВ Євген Сергiйович, 1924 р. народження, с. Новоолександрiвка Бiловодського р-ну,
росiянин, освiта середня. Вiйськовослужбовець, курсант
Одеського артилерiйського
училища.
Вiйськовим трибуналом 44 запасної стрiлецької
бригади 9 травня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЩЕГОЛЬКОВ Гаврило Герасимович, 1890
р. народження, х. Тюковной, Усть-Медведицький
р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. Проживав у м. Луганську, робiтник 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.
ЩЕГОЛЬКОВ Кирило (Кирей) Кiндратович, 1908 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 антирадянськiй агiтацiї. 4 червня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ЩЕГОЛЬКОВ Кiндрат Герасимович, 1882
р. народження, х. Тюковной, Усть-Медведицький
р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. Проживав у м. Луганську, робiтник 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.
ЩЕГОЛЬКОВ Олександр Михайлович,
1881 р. народження, м. Старобільськ, росіянин,
освіта середня. Проживав у с. Павло-Хрищетицьке
Таганрозького р-ну Ростовської обл., Російська Федерація, контролер-інструктор по млинам. Арештований 28 вересня 1920 року за звинуваченням у пособництві білій армії. 17 жовтня 1920 року справу
припинено за недоведеністю звинувачення, з-під
варти звільнений. Реабілітований у 1994 році.
ЩЕГОЛЬКОВ Федiр Семенович, 1892 р. народження, х. Крутовський, Серафимовицький р-н
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. Проживав у м. Луганську, вантажник з-ду iм.
Артема. Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЩЕГОЛЬКОВ Фетис Федорович, 1890 р.
народження, ст-ця Усть-Хоперська Серафимовицького р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, техпрацiвник мiськхарчоторгу. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 11 серпня 1937 року за-
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суджений до розстрiлу. Вирок виконано 17 серпня
1937 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ЩЕДРIН Федiр Микитович, 1905 р. народження, с. Великi Iзвали Єлецького р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, вибiйник шахти
№ 2-5 "Кам'янка". Арештований 19 червня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 18 серпня 1938 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЩЕКА Олексiй Iванович, 1908 р. народження, с. Великий Янисоль Великоянисольського р-ну
Донецької обл., українець, освiта н/вища. Проживав
у м. Лисичанську, вчитель Верхнянської СШ № 2.
Донецьким обласним судом 31 липня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1998 роцi.
ЩЕКIН Iван Васильович, 1885 р. народження, м. Горький, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, щитовий шахти № 12. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 1
жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЩЕКОТУНОВ Василь Дмитрович, 1924 р.
народження, х. Уривський, Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
н/середня. Проживав у м. Луганську, курсант Луганської школи вiйськових пiлотiв. Вiйськовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 29 сiчня
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ЩЕКОТУНОВ Василь Микитович, 1915 р.
народження, с. Чугинка Станично-Луганського рну, росіянин, освiта початкова. Проживав у Чугинцi, помiчник рахiвника к-пу "Промiнь". Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого
1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЩЕКОТУНОВ Микола Семенович, 1895 р.
народження, с. Чугинка Станично-Луганського рну, росіянин, освiта початкова. Проживав у с. Валуйське Станично-Луганського р-ну, тесляр цегельного з-ду. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 25 лютого 1934 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЩЕКОТУНОВ Михайло Федотович, 1911
р. народження, с. Чугинка Станично-Луганського рну, росіянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, учень токаря з-ду ім. Жовтневої революції.
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого 1934 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЩЕКОТУНОВ Панас Федотович, 1908 р.
народження, с. Чугинка Станично-Луганського рну, росіянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, токар з-ду iм. Жовтневої революцiї. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого
1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЩЕКОТУНОВ Пуд Федотович, 1910 р. народження, с. Чугинка Станично-Луганського р-ну,
росіянин, освiта початкова. Проживав у Чугинцi, не
працював. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 25 лютого 1934 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.

ЩЕЛКОНОГОВ Гаврило Миколайович,
1885 р. народження, с. Чеботарьово Серафимовицького р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, швець майстернi при Луганськiй школi
вiйськових пiлотiв. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 серпня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЩЕЛКОНОГОВ Данило Платонович, 1907
р. народження, х. Тюковной, Усть-Медведицький
р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
робiтник вiддiлу капiтального будiвництва 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.
ЩЕЛКОНОГОВ Никифор Мойсейович,
1884 р. народження, х. Котовський, 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 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ЩЕЛКОНОГОВ Пилип Васильович, 1879
р. народження, х. Рубашков, Серафимовицький р-н
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
сторож контори "Укрпостачу". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ЩЕЛКОНОГОВ Семен Гаврилович, 1889
р. народження, х. Чеботарьовський, Серафимовицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник "Зеленбуду". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ЩЕЛКОНОГОВ Федiр Платонович, 1912 р.
народження, х. Тюковной, Усть-Медведицький р-н
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
робiтник вiддiлу капiтального будiвництва з-ду iм.
Косiора. Арештований 11 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.
ЩЕЛКУНОВ Степан Iванович, 1899 р. народження, смт Станично-Луганське, українець, освiта початкова. Проживав у Станично-Луганському,
слюсар Луганського з-ду iм. Жовтневої революцiї.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1991
роцi.
ЩЕЛОКОВ Євген Костянтинович, 1902 р.
народження, с. Ликiно Судогодського р-ну Iвановської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
н/середня. Проживав у м. Лисичанську, уповноважений тресту примiських пiдсобних господарств по
кол. Лисичанському i Рубiжанському р-нах.
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 1 гру-
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дня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 1964
роцi.
ЩЕНЯЦЬКИЙ Сергiй Федорович, 1914 р.
народження, с. Чабанiвка Новоайдарського 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 1989 роцi.
ЩЕНЯЦЬКИЙ Федiр Полiкарпович, 1885
р. народження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, крiпильник шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЩЕПАКIН Василь Йосипович, 1915 р. народження, х. Тишкiн, Тарасовський р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/вища.
Проживав у смт Станично-Луганське, начальник
адмiнiстративно-господарчої частини райвiйськкомату. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 16 лютого 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЩЕПАНОВСЬКИЙ Домiнiк Iванович, 1883
р. народження, с. Якушинцi Волочиського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Пелагiївка Новопсковського р-ну, колгоспник
к-пу "Полiтвiддiл". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЩЕПАНОВСЬКИЙ Михайло Григорович,
1886 р. народження, с. Гайдайки Волочиського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Курячiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу
"Червона Журавка". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЩЕПАНСЬКИЙ Михайло Йосипович, 1906
р. народження, смт Сатанiв Сатанiвського р-ну
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Цiлуйкове Бiлокуракинського р-ну, конюх к-пу "Комiнтерн". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ЩЕПАНСЬКИЙ Михайло Михайлович,
1886 р. народження, с. Гречана Проскурiвського рну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт Троїцьке, робiтник залiзничної магiстралi Москва-Донбас. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЩЕПАНСЬКИЙ Теофiл Михайлович, 1909
р. народження, с. Гречана Проскурiвського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у смт Троїцьке, техпрацiвник райвиконкому. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1960 роцi.
ЩЕПАНЮК Бронiслав Антонович, 1917 р.
народження, с. Гречана Проскурiвського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Лантратiвка Троїцького р-ну, чорнороб зал.ст.
Лантратiвка. Особливою нарадою при НКВС СРСР
22 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.

Вирок виконано 6 грудня 1937 року. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
ЩЕПАНЮК Йосип Войцехович, 1888 р. народження, с. Гречана Проскурiвського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Бабичеве Троїцького р-ну, техпрацiвник сiльради.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 вересня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ЩЕПЕЛЄВ (ЩИПЕЛЄВ) Iван Семенович,
1900 р. народження, х. Верхньодубовой, Тарасовський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Луганську, рахiвник хлiбозаводу № 1. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЩЕПЕТИЛЬНИКОВ Тихiн Iванович, 1887
р. народження, с. Тимонове Троїцького р-ну. Проживав у м. Старобiльську, бухгалтер контори "Зерносоюзу". Арештований 16 жовтня 1930 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 12 сiчня
1931 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ЩЕПЕТКОВ Віктор Семенович, 1913 р. народження, смт Талове Краснодонського р-ну, росіянин, освіта н/середня. Проживав у м. Краснодоні,
рахівник шахти "Пролетарка". Донецьким обласним судом 28 грудня 1935 року засуджений до 4 р.
позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.
ЩЕПЕТКОВ Iван Семенович, 1920 р. народження, смт Талове Краснодонського р-ну, росiянин, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, молодший сержант 146 стрiлецького полку. Вiйськовим
трибуналом 44 стрiлецької дивiзiї 16 листопада
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЩЕПЕТКОВ Iван Федорович, 1870 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.
ЩЕПЕТКОВ Михайло Григорович, 1891 р.
народження, кол.х. Манохине Давидо-Микiльської
сiльради Краснодонського р-ну, росiянин, освiта
початкова. Проживав у смт Iзварине Краснодонської мiськради, боєць пожежної команди шахти
"Iзварине". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ЩЕПЕТКОВ Олександр Федорович, 1915
р. народження, с. Власiвка Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Iзварине Краснодонської мiськради, робiтник шахти
"Iзварине". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1958 роцi.
ЩЕПЕТКОВ Петро Дмитрович, 1901 р. народження, с. Попiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi,
робiтник шахти № 2-4. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
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ЩЕПКIН Малафiй Георгiйович (Єгорович), 1881 (1886) р. народження, ст-ця Шумилiнська Верхньодонського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, робітник шахти № 25. Репресований двiчi. Особливою нарадою при Колегiї
ДПУ УРСР 31 березня 1933 року засуджений до 3
р. позбавлення волi. Вiйськовим трибуналом Алчевського гарнiзону 18 сiчня 1942 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i
1992 роках.
ЩЕПКIН Тихон Георгiйович, 1883 р. народження, ст-ця Шумилiнська Верхньодонського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, майстер олiйного з-ду. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 4 квiтня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1995 роцi.
ЩЕРБАК Андрiй Iванович, 1889 (1888) р.
народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у Новомикiльському, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 21 березня
1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЩЕРБАК Антон Павлович, 1892 р. народження, с. Змiївка Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Змiївцi, сторож к-пу
"Маяк". Вiйськовим трибуналом 35 району авiацiйного базування 26 лютого 1942 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЩЕРБАК Арсентiй Харлампiйович, 1897 р.
народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав на кол.х. Сухий Яр, Сватiвський р-н,
селянин-одноосiбник. Арештований 2 травня 1931
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25
липня 1931 року справу припинено. Реабiлiтований
у 1994 роцi.
ЩЕРБАК Василь Несторович, 1877 р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, збирач вторсировини артiлi "Червоний утильник". Арештований 30
листопада 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 сiчня 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЩЕРБАК Григорiй Iванович, 1912 р. народження, с. Залиман Кремiнського р-ну, українець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, кухар 4 батальйону 106 окремої стрiлецької бригади. Вiйськовим трибуналом 228 стрiлецької дивiзiї 8 червня
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЩЕРБАК Григорiй Матвiйович, 1907 р. народження, с. Калмикiвка Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 588 окремого батальйону. Вiйськовим трибуналом 295 стрiлецької дивiзiї 20 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЩЕРБАК Iван Андрiйович, 1887 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Проживав у Сватовому, робiтник зал.ст. Сватове.
Арештований 13 сiчня 1938 року за звинуваченням
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї.
30 грудня 1938 року виправданий Лiнiйним судом

Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Реабiлiтований у
1938 роцi.
ЩЕРБАК Iван Васильович, 1896 р. народження, с. Варварiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт Тошкiвка
Первомайської мiськради, робiтник шахти № 3-13
"Тошкiвка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЩЕРБАК Iван Єгорович, 1895 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав у Мiстках, завгосп к-пу iм.
Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
25 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЩЕРБАК Iван Петрович, 1893 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав у Мiстках, колгоспник к-пу
iм. Ворошилова. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 26 квiтня 1938 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1993 роцi.
ЩЕРБАК Максим Михайлович, 1889 р. народження, с. Безуглiвка Нiжинського р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, столяр м'ясокомбiнату. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1967 роцi.
ЩЕРБАК Олексiй Федорович, 1910 р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi,
крiпильник шахти № 8-9. Арештований 15 липня
1938 року за звинуваченням у приналежностi до антирадянської диверсiйної органiзацiї. 27 грудня
1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ЩЕРБАК Петро Васильович, 1917 р. народження, м. Сватове, українець, освiта середня. Проживав у Сватовому, старший бухгалтер контори
"Заготзерно". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Донецької обл. 9 серпня 1943 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЩЕРБАК Петро Iванович, 1906 р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Дяковому, колгоспник к-пу iм. Литвинова. Вiйськовим трибуналом 136 стрiлецької дивiзiї 11 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. 25 грудня 1941 року
Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЩЕРБАК Семен Васильович, 1911 р. народження, кол.х. Попасна, Сватiвський р-н, українець,
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження,
колгоспник к-пу "Великий почин". Постановою
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 березня 1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЩЕРБАК Семен Iллiч, 1879 р. народження,
с. Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, українець,
неписьменний. Проживав у Бунчукiвцi, колгоспник
к-пу iм. Будьонного. 16 травня 1942 року Військовим трибуналом військ НКВС по охороні тилу вій-
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ськової частини 1080 засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЩЕРБАК Тимофiй Маркович, 1893 р. народження, смт Маркiвка, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, колiйний наглядач
зал.ст. Луганськ. Арештований 11 сiчня 1938 року
за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 16 грудня 1939 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.
ЩЕРБАК Тихiн Iванович, 1892 р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Дяковому, колгоспник к-пу iм. Логвинова. Вiйськовим трибуналом
136 стрiлецької дивiзiї 11 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. Страчений 24 грудня 1941 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЩЕРБАК Федiр Павлович, 1908 р. народження, м. Сватове, українець, освiта початкова.
Проживав у Сватовому, слюсар мiськелектростанцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЩЕРБАКОВ Андрiй Антонович, 1906 р. народження, м. Стаханов, українець, освiта початкова. Проживав у смт Родакове Слов'яносербського рну, токар депо Родакове. Арештований 18 лютого
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 квiтня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЩЕРБАКОВ Борис Єгорович, 1883 р. народження, с. Єлизаветiвка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Єлизаветiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 18 сiчня 1930 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЩЕРБАКОВ Василь Антонович, 1887 р. народження, с. Сосновка Сосновського р-ну Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, тесляр рудоремзаводу. Арештований 19 лютого 1935 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 квiтня
1935 року справу припинено за малозначнiстю. Реабiлiтований у 1935 роцi.
ЩЕРБАКОВ Георгiй Якович, 1897 р. народження, ст-ця Єрмаковська Тацинського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у смт Софiївський Краснолуцької мiськради, вантажник шахти № 10. Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960
роцi.
ЩЕРБАКОВ Григорiй Iванович, 1914 р. народження, м. Олександрiвськ Артемiвської райради
м. Луганська, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 4 окремого стрiлецького батальйону. Вiйськовим трибуналом 127 стрiлецької
бригади 17 жовтня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1996 роцi.
ЩЕРБАКОВ Iван Артемович, 1899 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова.
Проживав у Луганську, вiзник-приватник. Арештований 20 листопада 1941 року за звинуваченням в

антирадянськiй агiтацiї. 28 сiчня 1942 року справу
припинено за недостатнiстю даних для притягнення
до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ЩЕРБАКОВ Iван Давидович, 1897 р. народження, смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiвського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Краснодонi, гiрничий майстер шахти № 23-25. Донецьким обласним судом 17 лютого 1936 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1956 роцi.
ЩЕРБАКОВ Iван Iванович, 1885 р. народження, м. Олександрiвськ Артемiвської райради м.
Луганська, українець, освiта початкова. Проживав у
смт Тацине Ровенькiвської мiськради, слюсар шахти № 30. Арештований 5 травня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 травня 1932
року з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1996
роцi.
ЩЕРБАКОВ Iван Михайлович, 1906 р. народження, м. Гiрське Первомайської мiськради,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
старшина iнтендантського вiддiлу 823 батальйону
аеродромного обслуговування. Вiйськовим трибуналом 17 повiтряної армiї 15 травня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1995 роцi.
ЩЕРБАКОВ Iван Михайлович, 1920 р. народження, смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiвського р-ну, росiянин, освiта н/вища. Вiйськовослужбовець. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 27 сiчня 1948 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 10 листопада 1954 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР строк покарання знижено до 8 р. Реабiлiтований у 1996 роцi.
ЩЕРБАКОВ Костянтин Iванович, 1888 р.
народження, м. Кривий Рiг Днiпропетровської обл.,
росiянин, освiта н/вища. Проживав у смт Нижнє
Первомайської мiськради, завiдуючий плановим
вiддiлом
райуправлiння
"Донбасводтресту".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1956 роцi.
ЩЕРБАКОВ Кузьма Матвiйович, 1877 р.
народження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. Проживав у Луганську, не працював.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЩЕРБАКОВ Микола Якимович, 1886 р. народження, с. Денисово Мединського р-ну Калузької
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, завiдуючий конторою шахти iм. Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 16 жовтня 1938 року.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЩЕРБАКОВ Олександр Iллiч, 1867 р. народження, с. Преображенне Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Преображенному, селянин-одноосiбник. Арештований 8 сiчня
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 липня 1942 року справу припинено за недостатнiстю матеріалів для притягнення до суду, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
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ЩЕРБАКОВ Петро Данилович, 1882 р. народження, с. Вигорне Щигровського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Свердловську, завiдуючий коморою канцтоварiв Свердловського рудоуправлiння. Арештований 21 квiтня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 серпня 1932
року з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЩЕРБАКОВ Федiр Iванович, 1916 (1915) р.
народження, м. Олександрiвськ Артемiвської райради м. Луганська, українець, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, командир вiддiлення 1003
стрiлецького полку 279 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 3 армiї 16 липня 1943 року засуджений до розстрiлу заочно. Страчений 13 лютого
1945 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЩЕРБАКОВ Хрисан Iларiонович, 1895 р.
народження, х. Калач, Перелазовський р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, завiдуючий їдальнею радгоспу
"Хрустальний". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЩЕРБАКОВА Вiра Степанiвна, 1915 р. народження, м. Олександрiвськ Артемiвської райради
м. Луганська, українка, освiта початкова. Проживала в Олександрiвську, 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.
ЩЕРБАКОВА Ганна Iванiвна, 1892 (1894)
р. народження, смт Гірське Первомайської мiськради, українка, неписьменна. Проживала в Гірському,
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом 32 району
авiацiйного базування 15 квiтня 1942 року засуджена до розстрiлу. 2 травня 1942 року Вiйськовим
трибуналом Пiвденного фронту розстрiл замiнено
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ЩЕРБАНОВСЬКИЙ Андрiй Васильович,
1919 р. народження, м. Рубiжне, українець, освiта
н/середня. Вiйськовослужбовець, сержант 109 танкової бригади 16 танкового корпусу. Вiйськовим
трибуналом 178 стрiлецької дивiзiї 20 жовтня 1942
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЩЕРБАНЬ Василь Панкратович, 1875 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.
ЩЕРБАНЬ Костянтин Тимофiйович, 1903
р. народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, моторист млинкомбiнату. Луганським
обласним судом 29 березня 1948 року засуджений
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965
роцi.
ЩЕРБАНЬ Олексiй Сергiйович, 1908 р. народження, с. Щербанi Машiвського р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
смт Грушове Краснолуцької мiськради, газомiрник
шахти № 152. Донецьким обласним судом 5 жовтня

1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
ЩЕРБАНЬ Петро Iванович, 1904 р. народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, столяр трамвайного депо. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 23 жовтня 1937 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962
роцi.
ЩЕРБАНЬ Пилип Максимович, 1898 р. народження, с. Щербанi Машiвського р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Алчевську, вахтовик з-ду iм. Ворошилова.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЩЕРБАНЬ Степан Карпович, 1900 р. народження, с. Малi Дмитровичi Обухiвського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав
у м. Попасна, головний бухгалтер лiнiйної ремонтної дiльницi № 3 Пiвнiчно-Донецької залiзницi.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 3 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ЩЕРБАНЬ Тимофiй Петрович, 1876 р. народження, с. Юр'ївка, Чернiгiвська губернiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
не працював. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 23 листопада 1931 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЩЕРБАНЮК Федiр Тимофiйович, 1895 р.
народження, м. Кам'янець-Подiльський Вiнницької
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с-щi
Стара Краснянка Кремiнського р-ну, робiтник вугiльного складу шахти iм. Артема. Особливою нарадою при НКВС СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЩЕРБАЧЕНКО Захар Григорович, 1881 р.
народження, с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Шапарiвцi, колгоспник к-пу iм. Шевченка. Арештований 14 травня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв’язку з воєнним станом був
етапований углиб країни. 25 серпня 1948 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЩЕРБАЧЕНКО Костянтин Дмитрович,
1916 р. народження, м. Харкiв, українець, освiта середня. Проживав у м. Попасна, робiтник зал.ст. Попасна. Арештований 7 вересня 1936 року за звинуваченням в антирадянських висловлюваннях. 10
грудня 1936 року виправданий Лiнiйним судом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1936 роцi.
ЩЕРБАЧЕНКО Павлина Якiвна, 1915 р.
народження, с. Коченове Троїцького р-ну, українка,
освiта н/вища. Проживала в смт Троїцьке, робiтниця Троїцької птахофабрики. Постановою Особливої
наради при НКВС СРСР вiд 12 сiчня 1943 року визнана соцiально небезпечним елементом i вислана
за межi України. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ЩЕРБИНА Микола Пилипович (Філатович), 1926 р. народження, с. Красне Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, єфрейтор 236 конвойного полку.
Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської
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обл. 31 грудня 1947 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.
ЩЕРБИНА Семен Назарович, 1916 р. народження, с. Вiльховець Звенигородського р-ну Київської обл., українець, освiта н/середня. Проживав у
м. Красний Луч, коваль рудоремонтного з-ду.
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового
округу 26 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 5 березня 1938 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1971 роцi.
ЩЕРБИНА Фiлат Степанович, 1892 р. народження, с. Красне Краснодонського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Красному, колгоспник к-пу "Червоний повстанець". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ЩЕРБИНIН Тихiн Петрович, 1889 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта середня.
Проживав у Луганську, головний бухгалтер обласної контори Сiльгоспбанку. Арештований 9 березня
1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни. 6 квiтня 1943 року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ЩЕРБОВ Федiр Федорович, 1894 р. народження, Румунiя, румун, освiта початкова. Проживав у смт Станично-Луганське, муляр 5-ї буддiльницi залiзничної магiстралi Москва-Донбас. Особливою нарадою при НКВС СРСР 8 липня 1938 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЩЕРБОНIС Iван Антонович, 1891 р. народження, с. Петренкове Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Петренковому,
колгоспник к-пу "Червоний трудiвник". Особливою
нарадою при НКВС СРСР 1 вересня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1993 роцi.
ЩЕРБОНОСОВА Лiдiя Борисiвна, 1912 р.
народження, м. Первомайськ, українка, неписьменна. Проживала в м. Гiрське Первомайської мiськради, домогосподарка. Арештована 5 грудня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11
сiчня 1942 року справу припинено за недостатнiстю
даних для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ЩЕРВ'ЯНIН Iван Петрович, 1914 р. народження, Литва, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, арматурник "Хлiббуду".
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 листопада
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЩЕТИНIН Олексiй Семенович, 1887 р. народження, с. Донськi Iзбищi Лебедянського р-ну
Рязанської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську Перевальського р-ну, робiтник шахти № 10 iм. Артема.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської
обл. 9 травня 1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЩЕТИНIН Семен Iванович, 1872 р. народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, без певного мiсця роботи. Арештований

16 червня 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1974 роцi.
ЩЕТИНIНА Таїсiя Порфирiївна, 1914 р. народження, ст-ця Морозовська Морозовського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка,
освiта початкова. Проживала у с-щi Верхня Краснянка Краснодонського р-ну, прибиральниця контори
об'єднання "Доненерго". Постановою Особливої наради при МДБ СРСР вiд 25 сiчня 1947 року як член
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за межi України. Реабiлiтована у
1990 роцi.
ЩЕТКОВСЬКИЙ Андрiй Володимирович,
1893 р. народження, ст-ця Мелiховська Новочеркаського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Антрацитi,
начальник буддiльницi Боківського рудоуправління. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ
УРСР вiд 20 лютого 1934 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЩЕТКОВСЬКИЙ Григорiй Семенович,
1870 р. народження, ст-ця Мелiховська Новочеркаського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта середня. Проживав у смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської мiськради, служитель
релiгiйного культу. Арештований 6 квiтня 1929 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22
квiтня 1929 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЩЕЧИЛО Михайло Петрович, 1905 р. народження, смт Бiле Лутугинського р-ну, українець,
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий
404 артилерiйського полку 85 стрiлецької дивiзiї.
Вiйськовим трибуналом 42 армiї 28 грудня 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 30
грудня 1942 року. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЩИГЕЛЬ Iзраїль Iсакович, 1897 р. народження, Польща, єврей, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, начальник цеху швейкомбiнату.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЩИГЕЛЬ Рахiль Iсаївна, 1903 р. народження, Польща, єврейка, освiта початкова. Проживала
в м. Луганську, швачка швейкомбiнату. Арештована 17 листопада 1937 року як дружина репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 12
сiчня 1938 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1995 роцi.
ЩИГРЯЄВ Петро Iванович, 1909 р. народження, м. Алчевськ, росiянин, освiта початкова.
Вiйськовослужбовець, рядовий. Військовим трибуналом 81 морської стрiлецької бригади 30 березня
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЩИРОВ Борис Миколайович, 1913 р. народження, с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, вибiйник шахти № 1 "Сокологорiвка".
Донецьким обласним судом 13 травня 1935 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1965 роцi.
ЩИРОВ Марко Панасович, 1892 р. народження, с. Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, украї-
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нець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, вантажник коксохiмiчного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ЩОГОЛЄВ Василь Григорович, 1925 р. народження, с. Брехово Верхньолюбазького р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Антрацитi, прохiдник
шахти № 8-9. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС
Луганської обл. 3 травня 1946 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЩОГОЛЄВА Євгенiя Федорiвна, 1919 р. народження, м. Луганськ, українка, освiта середня.
Проживала в Луганську, завiдуюча секретною частиною обллегпрому. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 18 листопада 1944 року визнана соцiально небезпечним елементом i засуджена до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ЩОКIН Андрiй Федорович, 1896 р. народження, с. Долбилово Курловського р-ну Iвановської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Кам'янка Новопсковського
р-ну, колгоспник к-пу "КIМ". Вiйськовим трибуналом 35 району авiацiйного базування 18 грудня
1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1991 роцi.
ЩОКIН Iван Iванович, 1894 р. народження,
с. Терехово Валуйського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, крiпильник шахти № 4-2-бiс.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959
роцi.
ЩОТКIН Василь Панасович, 1917 р. народження, м. Кiровськ, українець, освiта вища. На
час арешту член ВКП(б). Проживав у с. Покровське
Троїцького р-ну, iнспектор шкiл райвно. Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 сiчня 1944 року
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЩОТКIН Данило Єгорович, 1910 р. народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Попасна, слюсар-автоматник вагонного депо Попасна. 13 сiчня 1938
року арештований за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, що в ходi слiдства не було доведено. 13 травня 1938 року з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЩОТКIН Олександр Йосипович, 1904 р. народження, с. Покровське Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, ветлiкар 9 кавалерiйського полку 23 кавалерiйської дивiзiї. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 6
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЩУКIН Iван Гарасимович, 1883 р. народження, с. Новокрасне Благодатнiвського р-ну Одеської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Артемiвську Перевальського р-ну, кучер шахти
№ 10 iм. Артема. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 23 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 4 лютого 1938 року. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЩУР Микита Степанович, 1916 р. народження, с. Киликiїв Славутського р-ну Вiнницької

обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Дякове Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу iм.
Ленiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1970 роцi.
ЩУР Михайло Самсонович, 1895 р. народження, смт Колки Колкiвського р-ну Волинської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу
"Червоний орач". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 23 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЩУР Феодосiй Степанович, 1910 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 15
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЩУРИЙ Терентiй Матвiйович, 1904 р. народження, с. Велика Багачка Великобагачанського
р-ну Полтавської обл., українець, освiта середня.
Проживав у кол.с. Перепичаєве Танюшiвської
сiльради Новопсковського р-ну, ветсанiтар к-пу iм.
Р.Люксембург. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЩУРИК Микола Iванович, 1906 р. народження, с. Копаткевичi Копаткевицького р-ну Гомельської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова.
Проживав у смт Комсомольський Свердловської
мiськради, врубмашинiст шахти № 5 "Центросоюз".
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЩУРІН Агафон Єгорович, 1884 р. народження, с. Сухий Отрог Балаковського р-ну Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Ровеньки, сторож шахти
№ 60. Луганським обласним судом 26 червня 1946
року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЩУРОВ Арсентiй Григорович, 1899 р. народження, с. Камишне Бєловського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, тесляр госпчастини
тресту "Доннархарч". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. 21 жовтня 1939 року Постановою УНКВС по Луганськiй обл. вирок скасовано,
справу припинено за відсутністю складу злочину, зпiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЩУРОВ Михайло Iванович, 1916 р. народження, с. Плотина Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Каменську
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, бригадир вантажникiв буддiльницi № 23. Луганським обласним
судом 25 липня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЩУРОВ Петро Сергiйович, 1909 р. народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду
iм. Жовтневої революцiї. Спецколегiєю Донецького
обласного суду 19 квiтня 1938 року засуджений до
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7 р. позбавлення волi. 13 червня 1938 року Верховним судом УРСР міру покарання знижено до 5 р.
Реабiлiтований у 1992 роцi.

Ю
ЮВАН Флорiан Францович, 1896 р. народження, Югославiя, словенець, освiта н/середня.
Проживав у м. Лисичанську, крiпильник шахти №
1-2. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 9 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1964
роцi.
ЮДIН Арсенiй Йосипович, 1903 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 253 полку 45 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим
трибуналом 40 армiї 12 квiтня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1991 роцi.
ЮДIН Василь Павлович, 1898 р. народження, м. Стаханов, росiянин, освiта н/середня. На час
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Брянка, завiдуючий комунальним вiддiлом шахти № 12. Донецьким обласним судом 4 квiтня 1939 року засуджений
до 8 р. позбавлення волi. 7 травня 1939 року Верховним судом УРСР справу повернено на дослiдування. 7 серпня 1939 року Постановою УНКВС по Луганській обл. справу припинено за недоведенiстю
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЮДIН Володимир Андрiйович, 1878 р. народження, Волгоградська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. Проживав у м. Свердловську, конюх шахти iм. Володарського. Арештований 16 листопада 1937 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 28 сiчня 1939 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЮДIН Володимир Степанович, 1928 р. народження, м. Стаханов, росiянин, неписьменний.
Без певного мiсця проживання i роботи. Арештований 12 квiтня 1943 року за звинуваченням у шпигунствi. 23 квiтня 1943 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЮДIН Гаврило Кирилович, 1890 р. народження, с. Ладигіно Малоархангельського повіту
Орловської губернії, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве
Краснолуцької мiськради, колiсник шахти № 13.
Арештований 7 грудня 1933 року за звинуваченням
у приналежності до контрреволюцiйної повстанської органiзацiї. 20 лютого 1934 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.
ЮДIН Микола Iванович, 1913 р. народження, м. Луганськ, росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Новоолександрiвка Бiловодського р-ну, робітник конезаводу № 64. Донецьким обласним судом 14 серпня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1980 роцi.
ЮДIН Михайло Васильович, 1890 р. народження, Глубокинський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, чорнороб рудника iм. Войко-

ва. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЮДIН Семен Петрович, 1908 р. народження,
ст-ця Митякінська Тарасовського р-ну Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав у м. Луганську, виконроб контори будматерiалiв. Луганським обласним судом 1 вересня
1941 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЮДIН Яким Дмитрович, 1899 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у смт Iзварине Краснодонської мiськради, черговий по зал.ст. Iзварине.
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 24
лютого 1938 року засуджений до 6 р. позбавлення
волi. 14 червня 1940 року Верховним судом СРСР
вирок скасовано, справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1940 роцi.
ЮЖНИЙ Аврам Петрович, 1895 р. народження, м. Новочеркаськ Ростовської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта початкова. До призову прожива на х. Нижньодуванському Краснодонського р-ну. Військовослужбовець, рядовий 60
окремого саперного батальйону 54 стрілецької дивізії. Арештований 22 жовтня 1943 року за підозрою у зрадництві. 24 жовтня 1944 року справу
припинено за смертю звинувачуваного. Реабілітований у 1995 році.
ЮЗВIК Михайло Iванович, 1890 р. народження, Сатанiвський р-н Вiнницької обл., поляк,
освiта початкова. Проживав у с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу iм. Жданова.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1970 роцi.
ЮЗВIК Петро Iванович, 1887 (1888) р. народження, м. Кам'янець-Подiльський Вiнницької обл.,
поляк, освiта початкова. Проживав у с. Курячiвка
Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу ім. Жданова. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1970 роцi.
ЮЗИЧИНСЬКИЙ Iван Володимирович він
же РАПЧКОВСЬКИЙ Володимир Іванович,
1894 р. народження, Польща, українець, освiта вища. Проживав у м. Луганську, викладач нiмецької
мови СШ № 28. Особливою "трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Вирок виконано 14 жовтня 1938 року.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
Ю Кензан, 1898 р. народження, Корея, кореєць, освіта початкова. Проживав у с. Грибуваха Ровеньківської міськради, голова колгоспу "Укррис".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькій обл. 23 вересня
1938 року засуджений до розстрілу. Реабілітований
у 1992 році.
ЮН Мартин Петрович, 1880 р. народження,
Марiупольський р-н Донецької обл., нiмець, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, коваль к-пу
iм. Тельмана. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
15 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЮН Фердiнанд (Афанасій) Мартинович,
1905 р. народження, с. Вишневе Марiупольського
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р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, коваль к-пу iм. Тельмана.
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ЮН Фердiнанд Фердiнандович, 1869 р. народження, к. Розiвка Люксембурзького р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у сщi Азарiвка Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегії ДПУ УРСР 25
лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення
волi умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЮНАК Олександра Дмитрiвна, 1925 р. народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну,
українка, освiта н/середня. Проживала у Вовчоярiвцi, не працювала. Арештована 22 лютого 1942
року за звинуваченням у спiвробiтництвi з агентурою нiмецької розвiдки. 13 квiтня 1949 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ЮНАТIС Гнат Гнатович, 1892 р. народження, Литва, литовець, освiта початкова. Проживав у
смт Комишуваха Попаснянського р-ну, тесляр радгоспу "Вибiйник". Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 29 вересня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ЮНГ Олександр Павлович, 1896 р. народження, к. Юзефiвка, Днiпропетровська обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi,
робітник шахти № 3-4. Арештований 28 жовтня
1933 року за звинуваченням у приналежності до
контрреволюцiйної органiзацiї. 8 лютого 1934 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЮНГ Павло Павлович, 1895 р. народження,
к. Юзефiвка, Днiпропетровська обл., нiмець, освiта
початкова. Проживав у м. Ровеньки, ремонтний робiтник шахти № 3-4. Арештований 28 жовтня 1933
року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 8 лютого 1934 року справу припинено за малозначнiстю. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ЮНГ Фрiдрiх Павлович, 1899 р. народження, к. Юзефiвка, Днiпропетровська обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, робітник шахти № 28-29. Арештований 28 жовтня 1933
року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 21 сiчня 1934 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЮНГУС Адіна Степанiвна, 1901 р. народження, с. Марiєнталь Маріупольського р-ну Донецької обл., нiмкеня. Проживала в м. Красний Луч,
колгоспниця к-пу iм. Р.Люксембург. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року
засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1989 роцi.
ЮНГУС Антон Густавович, 1912 р. народження, м. Красний Луч, нiмець, освiта початкова.
Проживав у Красному Лучi, колгоспник к-пу iм.
Тельмана. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ЮНГУС Володимир Остапович, 1915 р. народження, смт Федорiвка Краснолуцької мiськради,

нiмець, освiта початкова. Проживав у Федорiвцi,
тракторист Краснолуцької МТС. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 18 листопада
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1969 роцi.
ЮНГУС Данило Iванович, 1906 р. народження, смт Федорiвка Краснолуцької мiськради,
нiмець, освiта початкова. Проживав у Федорiвцi,
колгоспник к-пу iм. Р.Люксембург. Репресований
двічі. Арештований 16 жовтня 1933 року за звинуваченням у приналежності до контрреволюційної
організації. 15 грудня 1933 року справу припинено
за недоведеністю. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 12 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований відповідно у 1995 і 1966 роках.
ЮНГУС Iван Iванович, 1908 р. народження,
смт Федорiвка Краснолуцької мiськради, нiмець,
освiта початкова. Проживав у Федорiвцi, колгоспник к-пу iм. Р.Люксембург. Репресований двічі.
Арештований 17 листопада 1933 року за звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22
березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований відповідно у 1994 і 1965 роках.
ЮНГУС Iван Остапович, 1903 р. народження, к. Марієнталь Марiупольського р-ну Донецької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник "Хлiббуду". Арештований 21 вересня 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ЮНГУС Марiя Петрiвна, 1908 р. народження, смт Федорiвка Краснолуцької мiськради, нiмкеня, освiта початкова. Проживала у Федорiвцi, колгоспниця к-пу iм. Р.Люксембург. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1964 роцi.
ЮНГУС Рейнгольд Iванович, 1898 р. народження, смт Федорiвка Краснолуцької мiськради,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi Азарiвка
Лутугинського р-ну, найманий робiтник к-пу iм.
Тельмана. Арештований 23 вересня 1933 року за
звинуваченням у причетностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 2 лютого 1934 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.
ЮНГУС Роман Iванович, 1898 р. народження, смт Федорiвка Краснолуцької мiськради,
нiмець, освiта початкова. Проживав у Федорiвцi,
колгоспник к-пу iм. Р.Люксембург. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 7 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.
ЮНЗЕЛЬ Олександр Григорович, 1911 р.
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Щотове Антрацитiвської мiськради, слюсар по ремонту
вагонiв зал.ст. Щотове. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 11 травня 1939 року
засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЮНКIНА Лiдiя Василiвна, 1900 р. народження, м. Київ, українка, освiта початкова. Проживала в м. Перевальську, облiковець шахти iм.
Сталiна. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
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ганської обл. 22 червня 1945 року засуджена до 6 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ЮПАТОВ Євген Федорович, 1907 р. народження, м. Ташкент, Узбецька РСР, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Петровське Краснолуцької мiськради, капельмейстер клубу з-ду № 59.
Арештований 20 лютого 1935 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 березня 1935 року
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину.
Реабiлiтований у 1935 роцi.
ЮРАСОВА Катерина Петрiвна, 1906 р. народження, Самарський р-н Самарської обл., Росiйська Федерацiя, нiмкеня, освiта початкова. Проживала в м. Ровеньки, робiтниця шахти № 2 iм. Дзержинського. Арештована 6 березня 1944 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам.
29 травня 1944 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ЮРГАЙТЕС Анастасiя Iванiвна, 1893 р. народження, Польща, литовка, освiта початкова. На
час арешту член ВКП(б). Проживала в м. Луганську, пенсiонерка. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС по охоронi тилу 12 армiї 13 грудня 1941 року
засуджена до розстрiлу. Вирок виконано 9 січня
1942 року. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ЮРГАЙТIС Володимир Михайлович, 1913
р. народження, Польща, литовець, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду iм. Пархоменка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15
квiтня 1942 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЮРГИЛЕВИЧ Аполлон Миколайович,
1921 р. народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.
Кiровську, коногон шахти № 100. Арештований 17
сiчня 1942 року за звинуваченням у пiдготовцi до
збройної боротьби проти радянської влади. 4 липня
1942 року справу припинено через втечу пiдслiдного з-пiд варти i наближення лiнiї фронту. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЮРГИЛЕВИЧ Павло Миколайович, 1921
р. народження, м. Кiровськ, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 373 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 52 армiї 30 червня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЮРЕВИЧ Iван Дмитрович, 1904 р. народження, с. Бирзулове, Одеська обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Сватове, приймальник
паровозiв депо Сватове. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЮРЕНКО Панас Григорович, 1922 р. народження, с. Калинiвське Сватівського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу Пiвденного фронту 26 березня 1942 року
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЮР'ЄВ Анастас Федорович, 1911 р. народження, с. Стила Старобешівського р-ну Донецької
обл., грек, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, токар з-ду iм. Жовтневої революцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року

засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958
роцi.
ЮР'ЄВ Василь Олексiйович, 1912 р. народження, с. Богатир Великоянисольського р-ну Донецької обл., грек, освiта середня. Проживав у с-щi
Червоноармiйське Бiлокуракинського р-ну, шкільний учитель. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
28 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.
ЮР'ЄВ Володимир Iванович, 1905 р. народження, смт Iзварине Краснодонської мiськради,
росiянин.Проживав в Iзвариному, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії
ДПУ УРСР вiд 10 квiтня 1930 року визнаний соцiально чужим елементом і висланий за межi України.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЮР'ЄВ Григорiй Огійович, 1887 р. народження, Нiкiтовський р-н Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Новодружеську Лисичанської мiськради,
возій шахти "Новодружеська". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЮР'ЄВ Григорiй Онисимович, 1887 р. народження, с. Жива Нiкiтовського р-ну Воронезької
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник шахти
iм. Титова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЮР'ЄВ Iларiон Федорович, 1872 р. народження, Бiлорусь, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, пенсiонер. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 3 березня
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЮР'ЄВ Iлля Iванович, 1909 р. народження,
смт Iзварине Краснодонської мiськради, росiянин,
освiта початкова. Проживав в Iзвариному, селянинодноосiбник. Арештований 27 лютого 1930 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, що в ході
слідства не було доведено. 10 квiтня 1930 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.
ЮР'ЄВ Костянтин Федорович, 1907 р. народження, с. Стила Старобешівського р-ну Донецької
обл., грек, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 10 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЮР'ЄВ Матвiй Антонович, 1892 р. народження, смт Iзварине Краснодонської мiськради,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, не працював. Арештований 29 березня 1935
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4
червня 1935 року справу припинено за вiдсутнiстю
складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЮР'ЄВ Митрофан Кiндратович, 1878 р. народження, с. Велика Чернiгiвка Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у Великiй Чернiгiвцi,
колгоспник к-пу iм. Ленiна. Арештований 15 сiчня
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, що в ході слідства не було доведено. 13 квiтня
1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
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ЮР'ЄВ Олександр Федорович, 1915 р. народження, кол.с. Гракове Верхньобогданiвської
сiльради Станично-Луганського р-ну, грек, освiта
середня. Проживав у м. Рубiжне, студент хiмiко-технологiчного iнституту. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 лютого 1938 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЮР'ЄВ Олексiй Антонович, 1903 р. народження, с. Стила Старобешiвського р-ну Донецької
обл., грек, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, кучер мiськкомунгоспу. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЮР'ЄВ Петро Пилипович, 1888 р. народження, ст-ця Чертковська Морозовського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, кочегар хлiбозаводу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЮР'ЄВ Семен Григорович, 1913 р. народження, Нiкiтовський р-н Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, плитовий шахти iм. Титова.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 27
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ЮР'ЄВ Федiр Антонович, 1881 р. народження, с. Стила Старобешiвського р-ну Донецької обл.,
грек, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
возій-приватник. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 10 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЮРИК Якiв Йосипович, 1895 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м.
Лисичанську, начальник транспортного цеху склозаводу "Пролетар". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1969 роцi.
ЮРИКОВ Iван Григорович, 1907 р. народження, с. Денежникове Новоайдарського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Денежниковому, бригадир рембригади відділку № 4 Московсько-Донецької залізниці. Репресований двічі. Лінійним судом Московсько-Донецької залізниці 23-24
липня 1938 року засуджений до 5 р. позбавлення
волі. Постановою Особливої наради при МДБ
СРСР вiд 27 сiчня 1951 року висланий за межi
України. Реабiлiтований в обох справах у 1978 роцi.
ЮРИКОВ Iван Сергiйович, 1886 р. народження, Большетроїцький р-н Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, сторож аптеки № 100.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЮРИКОВ Микола Дем'янович, 1907 р. народження, с. Денежникове Новоайдарського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Денежниковому, черговий по зал.ст. Штормове. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, 14 серпня 1943 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ЮРИЦИН Микола Васильович, 1895 р. народження, м. Генiчеськ, Днiпропетровська обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Штер-

iвка Краснолуцької мiськради, робітник зал.ст.
Штерiвка. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7
вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЮРИЦИН Федiр Кузьмич, 1881 р. народження, с. Троїцьке Новохоперського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Красний Луч, сторож будконтори №1. Донецьким обласним судом 21 сiчня
1935 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЮРКIН Дмитро Семенович, 1916 р. народження, м. Єнакiєве Донецької обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Рубiжне, студент хiмiкотехнологiчного iнституту. Донецьким обласним судом 14-15 березня 1936 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЮРКОВ Василь Степанович, 1883 р. народження, кол.х. Бiрюк, Бiлокуракинський р-н, українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Арештований 19 березня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. 1 червня 1931 року Новопсковським райвiддiлом ДПУ справу припинено за недоведенiстю
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЮРКОВ Трохим Андрiйович, 1891 р. народження, с. Кармазинiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта н/середня. Проживав у м. Рубiжне, робiтник "Донбасважбуду". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЮРКОВА Клавдiя Єгорiвна, 1924 р. народження, м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради,
українка, освiта початкова. Проживала у Вахрушевому, робiтниця шахти № 5-бiс. Вiйськовим трибуналом 1 армiї 4 березня 1943 року засуджена до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ЮРОВ Володимир Андрiйович, 1915 р. народження, с. Денежникове Новоайдарського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий. Вiйськовим трибуналом 61 морської
стрiлецької бригади 19 травня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1966 роцi.
ЮРОВ Єгор Iванович, 1886 р. народження,
с. Булановка Большетроїцького р-ну Курської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Гірське Первомайської міськради,
електрослюсар шахти № 1-2 "Гiрська". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 23 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЮРОВ Iван Федорович, 1869 р. народження,
х. Бобровський, Серафимовицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, робiтник шахти № 151. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Страчений 14 вересня
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЮРОВ Прокiп Дем'янович, 1881 р. народження, ст-ця Чертковська Морозовського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, грубник механiчного цеху тресту "Краснодонвугiлля".
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"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
ЮРОВ Федiр Якович, 1888 р. народження, с.
Панаріно Задонського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Гiрне Краснодонської мiськради, крiпильник шахти № 3-3-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року.
Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЮРОВСЬКИЙ-ЧЕРНИХОВ Iсак Олександрович, 1902 р. народження, Польща, єврей, освiта
середня. На час арешту член ВКП(б). Проживав у
м. Луганську, начальник штабу Луганської школи
військових пiлотiв. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЮРОХНІК Юзеф Павлович, 1904 р. народження, Нiмеччина, нiмець, освiта середня. Проживав у м. Луганську, робiтник з-ду iм. Якубовського.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 11 квiтня
1942 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЮРЧЕНКО Василь Семенович, 1908 р. народження, с. Писарiвка Новопсковського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Первомайську, робiтник шахти iм. Менжинського.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ЮРЧЕНКО Григорiй Павлович, 1908 р. народження, с. Половинкине Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Кремiнна, вибiйник шахти "Кремiнна". Арештований 11
сiчня 1946 року за звинуваченням у приналежностi
до агентури нiмецької розвiдки. 16 травня 1946 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ЮРЧЕНКО Євдокiя Григорiвна, 1900 р. народження, кол.с. Орлiвка Iванiвської сiльради Краснодонського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в с. Бiлоскелювате Краснодонського р-ну,
колгоспниця к-пу iм. Крупської. Арештована 29
жовтня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 травня 1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1942 роцi.
ЮРЧЕНКО Iван Васильович, 1884 р. народження, с. Охоче Нововодолазького р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Красний Луч, головний бухгалтер "Донбасводтресту". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЮРЧЕНКО Iван Карпович, 1906 р. народження, с. Байдiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова.
На час арешту член
ВКП(б). Вiйськовослужбовець, начальник пожежної команди авiаскладу № 701. Вiйськовим трибуналом 5 Повiтряної армiї 23 лютого 1946 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1965 роцi.
ЮРЧЕНКО Iсак Софронович, 1889 р. народження, с. Тернiвка Кагарлицького р-ну Київської

обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Старобiльську, складач поїздiв зал.ст. Старобiльськ. Лiнiйним судом Московсько-Донецької залiзницi 22 червня 1938 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЮРЧЕНКО Костянтин Михайлович, 1902
р. народження, смт Красний Кут Антрацитiвського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Красному Кутi, робiтник шахти № 20. Народним судом
м. Красний Луч 5 квiтня 1933 року засуджений до 5
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЮРЧЕНКО Митрофан Михайлович, 1898
р. народження, с. Бараникiвка Бiловодського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Станично-Луганське, конюх райвiддiлу зв'язку.
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 11
сiчня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЮРЧЕНКО Михайло Петрович, 1921 р. народження, м. Вiнниця, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Артемiвську Перевальського р-ну,
робiтник шахти № 10 ім. Артема. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 26 грудня
1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
ЮРЧЕНКО Олександр Микитович, 1891 р.
народження, с. Ясинiвка Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ясинiвцi, тесляр к-пу iм. Чкалова. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Донецької обл. 19 липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1992 роцi.
ЮРЧЕНКО Олександр Семенович, 1893 р.
народження, с. Качкарiвка Бериславського р-ну
Херсонської обл., українець, освiта вища. Перебував у м. Рубiжне, лiкар госпiталю № 6011. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 11
вересня 1945 року засуджений до 20 р. позбавлення
волi. 10 лютого 1965 року Військовим трибуналом
Київського військового округу міру покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЮРЧЕНКО Павло Матвiйович, 1911 р. народження, кол.с. Черкаське Євсузької сiльради
Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова.
На час арешту член ВКП(б). Проживав за мiсцем
народження, колгоспник к-пу iм. Хрущова. Арештований 10 лютого 1943 року за звинуваченням у
спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 22 лютого 1943 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЮРЧЕНКО Пилип Петрович, 1925 р. народження, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
рядовий 723 стрiлецького полку. До призову проживав у м. Андрациті. Вiйськовим трибуналом 395
стрiлецької дивiзiї 8 грудня 1941 року засуджений
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991
роцi.
ЮРЧЕНКО Пимін Михайлович, 1898 р. народження, с. Бiлоскелювате Краснодонського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Бiлоскелюватому, колгоспник к-пу iм. Крупської.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
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ЮРЧЕНКО Семен Олексiйович, 1910 р. народження, смт Щотове Антрацитiвської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськради, робiтник шахти
№ 33-37. Арештований 1 травня 1943 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 7 липня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЮРЧЕНКО Тимофiй Артемович, 1914 р.
народження, с. Нянчине Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець,
сержант 181 запасного стрiлецького полку.
Вiйськовим трибуналом гарнізону м. Мiчурiнська
Тамбовської обл., Російська Федерація, 18 травня
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЮРЧЕНКО Федiр Єгорович, 1907 р. народження, с. Красне Ладомировського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, робiтник крейдяного кар'єру. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЮРЧЕНКО Якiв Iванович, 1914 р. народження, с. Писарiвка Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Брянка, не
працював. Арештований 8 липня 1941 року за звинуваченням у шпигунствi. 21 липня 1941 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЮРЧЕНКО Якiв Кузьмич, 1898 р. народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Орлiвка
Старобiльського р-ну, рахiвник к-пу "Iндустрiя".
Арештований 16 квiтня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 10 серпня
1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1943 роцi.
ЮРЧИК Юзеф Леонтiйович, 1892 р. народження, с. Адамiвка Гайсинського р-ну Вiнницької
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник ливарно-механiчного з-ду. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 1938 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЮСУФ Керімогли , 1896 р. народження,
Iран, перс, неписьменний. Проживав у м. Луганську, чистильник взуття. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 29 серпня 1939 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1960
роцi.
ЮТАНОВ Олександр Дмитрович, 1901 р.
народження, м. Ленiнград, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Первомайську, другий секретар мiськкому КП(б)У. Вiйськовим трибуналом
Харкiвського вiйськового округу 18 жовтня 1938
року засуджений до розстрiлу. 16 сiчня 1939 року
Президiєю Верховної Ради СРСР розстрiл замiнено
15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ЮХИМЧУК Якiв Улянович, 1924 р. народження, с. Росоша Теплицького р-ну Вiнницької
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
Бiловодськ, колгоспник к-пу iм. Iллiча. Вiйськовим

трибуналом 35 району авiацiйного базування 14
грудня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЮХНЕНКО Максим Дмитрович, 1909 р.
народження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Березове Старобільського р-ну, рахiвник Березiвського сiльпо.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
ЮХНЕНКО Сергiй Петрович, 1911 р. народження, м. Луганськ, українець, освiта н/вища.
Проживав у Луганську, технiк-будiвельник фабрики iм. Ворошилова. Особливою "трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 13 жовтня 1932
року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЮХНО Йосип Матвiйович, 1897 р. народження, с. Глинське Зіньківського р-ну Полтавської
обл., українець, освiта вища. Проживав у м. Алчевську, iнженер металургiйного з-ду. Комiсiєю НКВС
i Прокуратури СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЮХНОВ Петро Якович, 1926 р. народження,
с. Титовка Мiллеровського р-ну Ростовської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м. Луганську, iнженер Луганської фiлiї
iнституту автоматики. Луганським обласним судом
19 грудня 1962 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 7 лютого 1963 року Верховним судом
УРСР міру покарання знижено до 3 р. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЮШИН Андрiй Панасович, 1898 р. народження, с. Должиково Обоянського р-ну Курської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, без певного
мiсця роботи. Вiйськовим трибуналом Закавказького вiйськового округу 20 травня 1949 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 22 вересня 1949 року
Військовим трибуналом Закавказького військового
округу міру покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1998 роцi.
ЮШИН Мирон Iванович, 1875 р. народження, с. Юр'євка Задонського р-ну Воронезької обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради,
сторож лiсоскладу. Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР 23 травня 1934 року засуджений до 3
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЮШИНА Олександра Степанiвна, 1902 р.
народження, с. Сосновка Сосновського р-ну Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта
початкова. Проживала в м. Красний Луч, робiтниця
шахти "Сталiнський вибiй". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 17 лютого 1944
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ЮШКЕВИЧ Анна Альфонсiвна, 1898 р. народження, м. Полоцьк, Бiлорусь, полька, освiта
н/середня. Проживала у м. Рубiжне, працівниця
приймального пункту вторсировини. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 16 листопада 1937 року
засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ЮШКЕВИЧ Станiслав Адамович, 1892 р.
народження, м. Полоцьк, Бiлорусь, поляк, освiта
початкова. Проживав у м. Рубiжне, голова про-
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мартiлi "Червоний утильник". На підставі наказу
НКВС СРСР від 11 серпня 1937 року засуджений
до розстрілу. Вирок виконано15 жовтня 1937 року.
Реабiлiтований у 1998 роцi.
ЮШКО Максим Микитович, 1887 р. народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, голова завкому
профспiлки з-ду iм. Фрунзе. Донецьким обласним
судом 5 лютого 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЮШКО Микола Максимович, 1912 р. народження, с. Новомикiльське Кремiнського р-ну,
українець, освiта середня. Проживав у смт Борiвське Попаснянського р-ну, технiк радгоспу "Лiсна дача". Донецьким обласним судом 9 вересня 1938 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЮЩЕНКО Iван Дмитрович, 1883 р. народження, Волошинський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у смт Станично-Луганське, тесляр промартiлi iм. 20-рiччя РСЧА. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 3 березня 1942 року
засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЮЩЕНКО Михайло Семенович, 1891
(1901) р. народження, с. Лютіно Куйбишевського рну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, робiтник шахти № 17-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.
ЮЩЕНКО Олексiй Iванович, 1915 р. народження, с. Медвежанка Свердловської мiськради,
українець, освiта середня. Проживав у с. Городище
Бiловодського р-ну, шкільний учитель. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 21 вересня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 10 жовтня 1939
року Постановою УНКВС по Луганськiй обл. вирок
скасовано, справу припинено, з ув'язнення звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЮЩЕНКО Олексiй Платонович, 1909 р. народження, с. Новоборовицi Свердловської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Новоборовицях, бригадир к-пу "Червоний колос". 22
травня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1125 засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЮЩЕНКО Юхим Андрiйович, 1887 р. народження, с. Дубрівка Баранiвського р-ну Волинської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
Красний Кут Антрацитiвського р-ну, колгоспник.
Арештований 20 сiчня 1933 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЮЩУК Василь Трифонович, 1897 р. народження, с. Запiлля, Волинська обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, помiчник
машинiста зал.ст. Алчевськ. Арештований 30 серпня 1937 року за звинуваченням у шпигунствi. 14 листопада 1937 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.

Я
ЯБЛОНОВСЬКА Зiнаїда Iванiвна, 1916 р.
народження, м. Лисичанськ, українка, освiта н/середня. Проживала в с. Можаєвка Тарасовського р-ну
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 5 липня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ЯБЛОНОВСЬКИЙ Антон Михайлович,
1895 р. народження, с. Микiльське Мiловського рну, українець, освiта початкова. Проживав у смт
Мiлове, тимчасово не працював. Спецколегiєю Донецького обласного суду 17 березня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ЯБЛОНОВСЬКИЙ Микола Георгiйович,
1898 р. народження, смт Маркiвка, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, не працював. Арештований 6 березня 1943 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 15 березня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЯБЛОНОВСЬКИЙ Михайло Гаврилович,
1908 р. народження, с. Микiльське Мiловського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Микiльському, тимчасово не працював. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 25 лютого 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЯБЛОНСЬКА Ольга Iларiонiвна, 1890 р.
народження, м. Балта Одеської обл., українка, освiта початкова. Проживала в м. Красний Луч, не працювала. Вiйськовим трибуналом 383 стрiлецької
дивiзiї 9 березня 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ЯБЛОНСЬКИЙ Вiкентiй Казимирович,
1863 р. народження, с. Спасiвка, Вiнницька обл.,
поляк, неписьменний. Проживав: Новоайдарський
р-н, швець-кустар. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЯБЛОНСЬКИЙ Iван Iванович, 1915 р. народження, с. Тарнорудка Волочиського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Донцiвка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу
"Бiльшовик". Арештований 17 листопада 1937 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 березня 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЯБЛОНСЬКИЙ Семен Павлович, 1885 р.
народження, м. Балта Одеської обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, не працював. Вiйськовим трибуналом 383 стрiлецької дивiзiї 9 березня 1942 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ЯБЛУНЕНКО Феоктист Савич, 1893 р. народження, с. Нижньобараникiвка Бiловодського рну, українець, освiта початкова. Проживав у Нижньобараникiвцi, колгоспник к-пу "Променi Жовтня". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня
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1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
ЯБС Артур Генрiхович, 1919 р. народження,
с. Наталiвка Новоград-Волинського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний хлiбороб". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЯВОРОВИЧ Франц Антонович, 1904 р. народження, с. Куряче Миколаївського р-ну Одеської
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, бiлетний касир
зал.ст. Лисичанськ. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у
1959 роцi.
ЯВОРОВСЬКИЙ (ЯВОРСЬКИЙ) Густав
Йосипович, 1888 р. народження, Мiнська обл.,
Бiлорусь, поляк, освiта початкова. Проживав у м.
Алмазна Стахановської мiськради, диспетчер тресту "Серговугiлля". Особливою "трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 22 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЯВОРСЬКА Клавдiя Степанiвна, 1899 р.
народження, м. Донецьк, росiянка, освiта середня.
Проживала в м. Красний Луч, рахiвник середньої
школи. Особливою нарадою при НКВС СРСР 3
грудня 1937 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1962 роцi.
ЯВОРСЬКИЙ Едуард Вiкторович, 1895 р.
народження, Польща, поляк, освiта середня. Проживав у м. Красний Луч, бухгалтер шахти № 162.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 3 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1962 роцi.
ЯВОРСЬКИЙ Iван Михайлович, 1908 р. народження, х. Ковалiвка, Бобринецький р-н Одеської
обл., росiянин, освiта середня. Проживав у м. Красний Луч, модельник рудоремонтного з-ду. Арештований 26 червня 1934 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 12 вересня 1934 року справу
припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1934 роцi.
ЯВОРСЬКИЙ Йосип Iванович, 1896 р. народження, Польща, угорець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, робiтник рудоремонтного
з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЯВОРСЬКИЙ Петро Миколайович, 1904 р.
народження, с. Глинське Хотинського р-ну Чернiвецької обл., українець, освiта початкова. Проживав
у м. Краснодонi, прохiдник шахти "Захiдна-Чурилинська". Арештований 22 грудня 1940 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30 квiтня
1942 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ЯГЕЛЬСЬКА Софiя Едмундiвна, 1911 р. народження, м. Київ, полька. Проживала в м. Лисичанську, рахiвник склоцеху з-ду "Пролетар". Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 листопада 1937
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.

ЯГЕЛЬСЬКИЙ Леопольд Едмундович,
1912 р. народження, с. Бородянка Бородянського рну Київської обл., поляк, освiта н/середня. Проживав у м. Лисичанську, слюсар мехмайстернi з-ду
"Пролетар". Репресований двiчi. Арештований 29
жовтня 1937 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 28 сiчня
1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 26 березня 1942
року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини
1080 засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
вiдповiдно у 1994 i 1993 роках.
ЯГИРСЬКИЙ Павло Андрiйович, 1923 р.
народження, с. Iвано-Дар'ївка Попаснянського р-ну
(пізніше Артемівського р-ну Донецької обл.), українець, освiта н/середня. Проживав за місцем народження, колгоспник. Арештований 23 грудня 1941
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким
окупантам. 28 грудня 1941 року справу припинено
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.
ЯГЛЕНКО Григорiй Єгорович, 1877 (1876)
р. народження, смт Талове Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у Таловому,
колгоспник к-пу iм. Ленiна. Репресований двічі.
Арештований 3 сiчня 1935 року за звинуваченням в
антирадянськiй агiтацiї. 20 лютого 1935 року виправданий народним судом 411 дiльницi.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькій обл. 25 грудня
1937 року засуджений до розстрілу. Реабiлiтований
відповідно у 1935 і 1990 роках.
ЯГЛЕНКО Єлизар Iванович, 1893 р. народження, смт Новоолександрiвка Краснодонського
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Новоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 6 березня 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 березня 1930 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.
ЯГЛЕНКО Iсак Iванович, 1885 р. народження, смт Новоолександрiвка Краснодонського р-ну,
українець, 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.
ЯГЛЕНКО Олександр Петрович, 1871 р. народження, смт Новоолександрiвка Краснодонського р-ну, українець, 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.
ЯГЛЕНКО Федот Єгорович, 1902 р. народження, с. Верхньошевирiвка Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Верхньошевирiвцi, електрослюсар шахти № 2-4.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
ЯГМУРОВ Костянтин Костянтинович,
1905 р. народження, с. Старий Комар Великоянисольського р-ну Донецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, бухгалтер
їдальнi шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року засуджений до
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розстрiлу. Вирок виконано 27 вересня 1938 року.
Реабiлiтований у 1963 роцi.
ЯГОВКIН Гаврило Васильович, 1895 р. народження, с. Сєдой Мост Глазовського р-ну Удмуртської АРСР, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
н/вища. На час арешту член ВКП(б). Проживав у
м. Луганську, помiчник директора педагогiчного
iнституту. Репресований двічі. Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 2 квiтня 1934
року висланий на 3 р. за межi України. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 17 квітня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волі. Реабiлiтований в
обох справах у 1961 роцi.
ЯГУЛЬКОВСЬКИЙ Едуард Станiславович, 1889 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник лiсного складу з-ду iм. Ворошилова. Комісією НКВС і
Прокуратури СРСР 19 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ЯГУЩАК Григорiй Йосипович, 1900 р. народження, с. Бiще Бережанського р-ну Тернопiльської обл., українець, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Лисичанську,
дiльничний iнспектор мiськвiддiлу мiлiцiї. Арештований 29 квiтня 1938 року за звинуваченням у шпигунствi. 14 березня 1939 року справу припинено за
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1939
роцi.
ЯДРЕНИЙ Людвiг Алоїзович, 1894 р. народження, Чехословаччина, чех, освiта середня. Проживав у м. Луганську, старший механiк тресту
"Пiвденбудмеханiзацiя". Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 лютого 1934 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЯЗВІНСЬКИЙ Франц Йосипович, 1901 р.
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у с. Миколаївка Станично-Луганського р-ну,
кучер к-пу "Iскра". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯЇЦЬКИЙ Василь Михайлович, 1909 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, вантажник транспортного цеху з-ду "Пролетар".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЯЇЦЬКИЙ Iван Дмитрович, 1914 р. народження, смт Новоайдар, росiянин, освiта н/середня.
Проживав у смт Троїцьке, бухгалтер. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1991 роцi.
ЯЇЦЬКИЙ Iван Iванович, 1927 р. народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий вiйськової частини 7405 вiйськ МВС. 7 серпня
1950 року Військовим трибуналом військ МВС Ростовської обл., Російська Федерація, засуджений до
7 р. позбавлення волi. 29 квiтня 1955 року Вiйськовим трибуналом Пiвнiчнокавказького вiйськового
округу мiру покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1955 роцi.

ЯЇЦЬКИЙ Iван Павлович, 1901 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.
ЯЇЦЬКИЙ Iван Спиридонович, 1900 р. народження, с. Великий Суходiл Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, тесляр районної лiкарнi. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 9 серпня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЯЇЦЬКИЙ Iван Федорович, 1920 р. народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта н/середня. Проживав у смт Хрустальне
Краснолуцької мiськради, студент Хрустальненського медтехнiкуму. Репресований двiчi. Вiйськовим
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 26
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. 5 березня 1938 року Військовою колегією Верховного суду СРСР міру покарання знижено до 8 р.
Арештований 27 лютого 1952 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 липня 1952 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у 1971 i 1955 роках.
ЯЇЦЬКИЙ Микита Iларiонович, 1908 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.
ЯЇЦЬКИЙ Михайло Кирилович, 1872 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець,
неписьменний. Проживав у м. Лисичанську, без певного мiсця роботи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯЇЦЬКИЙ Михайло Лазарович, 1912 р. народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав: Попаснянський р-н, робiтник радгоспу № 1-2. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЯЇЦЬКИЙ Олексiй Васильович, 1880 р. народження, с. Нова Калитва Россошанського р-ну
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин.
Проживав у м. Алчевську, бондар житлового
вiддiлу з-ду iм. Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 10 серпня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯЇЦЬКИЙ Павло Орестович, 1891 р. народження, с. Калмикiвка Старобільського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Калмикiвцi, рахiвник к-пу "1 Травня". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 13 жовтня 1943 року засуджений до 5
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЯЇЦЬКИЙ Петро Власович, 1899 р. народження, с. Калмикiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав: Сватiвський р-н,
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 8 сiчня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЯЇЦЬКIН Василь Михайлович, 1911 р. народження, с. Мiстки Сватiвського р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Мiстках, не працю-
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вав. Постановою Особливої наради при Колегiї
ДПУ УРСР вiд 26 квiтня 1933 року висланий за
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯЇЦЬКОВ Василь Григорович, 1904 р. народження, с. Придорожне Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, електрослюсар шахти № 1-бiс. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯЇЦЬКОВ Йосип Никифорович, 1906 р. народження, х. Стара Станиця, Глубокинський р-н
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, працівник служби постачання шахти № 2-бiс.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
ЯЇЦЬКОВ Микола Антонович, 1894 р. народження, с. Верхньошевирiвка Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Верхньошевирiвцi, селянин-одноосiбник. Особливою
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 16 лютого 1930
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЯЇЦЬКОВ Михайло Макарович, 1892 р. народження, кол.х. Попiвка, Маркiвський р-н, росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, коваль к-пу iм. Чапаєва. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯЇЦЬКОВ Михайло Михайлович, 1898 р.
народження, с. Придорожне Краснодонського р-ну,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi, рахiвник контори "Донбасжитлобуду". Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 5 лютого
1933 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯЇЦЬКОВ Павло Антонович, 1901 р. народження, с. Верхньошевирiвка Краснодонського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Верхньошевирiвцi, селянин-одноосiбник. Особливою
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 16 лютого 1930
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЯЙКО Михайло Федорович, 1896 р. народження, Польща, українець, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, слюсар шахти № 2-3.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 23 жовтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЯКАНIНА Клавдiя Iванiвна, 1919 р. народження, с. Нiкольське Даниловського р-ну Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, офiцiантка
мiського тресту їдалень. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 13 червня 1942 року
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована
у 1992 роцi.
ЯКИМЕНКО Iван Петрович, 1912 р. народження, Бессарабiя, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Золоте Первомайської мiськради,
штукатур будвiддiлу мiськвиконкому. Арештований 27 квiтня 1942 року за звинуваченням у пособництвi окупацiйним властям. У зв'язку з воєнним
станом етапований углиб країни, де пiзніше не ви-

явлений. 4 березня 1948 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1995
роцi.
ЯКИМЕНКО Параскева Григорiвна, 1889
р. народження, с. Троїцьке Бердянського р-ну Запорiзької обл., українка, неписьменна. Проживала в м.
Свердловську, домогосподарка. Народним судом
кол. Свердловського р-ну 6 листопада 1941 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 21 травня 1942
року Судовою колегiєю Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу направлено на нове розслiдування. У зв'язку з воєнним станом етапована углиб
країни, де пiзнiше не виявлена. Реабiлiтована у
1994 роцi.
ЯКИМИНСЬКИЙ (ЯКИМЕНСЬКИЙ) Борис Михайлович, 1880 р. народження, смт Нижнє
Первомайської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у Нижньому, селянин-одноосiбник.
Артемiвським окружним судом 10-17 сiчня 1929
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1998 роцi.
ЯКИМИНСЬКИЙ Василь Васильович,
1892 р. народження, смт Нижнє Первомайської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав:
Попаснянський р-н, крiпильник шахти № 5.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЯКИМИНСЬКИЙ Данило Борисович, 1908
р. народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у с-щi
Лисичанський Попаснянського р-ну, тракторист
радгоспу № 1-2. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЯКИМОВИЧ Микола Михайлович, 1885 р.
народження, Чернiгiвська обл., українець, освiта
початкова. Проживав у с-щi Верхня Краснянка Краснодонського р-ну, бухгалтер райощадкаси.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЯКИМОВИЧ Олександр Дементiйович,
1901 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, гiрничий диспетчер
шахти № 22-6. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЯКИМОВИЧ Пелагiя Георгiївна, 1893 р. народження, с. Чемери Слонiмського р-ну Гродненської обл., Бiлорусь, полька, освiта початкова. Проживала в м. Кiровську, домогосподарка. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 19 жовтня 1937 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1989 роцi.
ЯКОВЕНКО Ганна Василiвна, 1914 р. народження, с. Єлизаветiвка Антрацитiвського р-ну,
українка, освiта середня. Проживала в м. Ровеньки,
фармацевт мiської аптеки. Арештована 12 грудня
1941 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини.
28 грудня 1941 року справу припинено за недоведенiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ЯКОВЕНКО Григорiй Андрiйович, 1890 р.
народження, смт Бiловодськ, циган, освiта початко-
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ва. Проживав у м. Луганську, не працював. Арештований 13 квiтня 1946 року за звинуваченням у пособництвi зраднику Батькiвщини. 9 жовтня 1946
року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Українського вiйськового округу виправданий за недоведеністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабiлiтований у 1946 роцi.
ЯКОВЕНКО Григорiй Васильович, 1879 р.
народження, м. Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Зимогiр'ї,
робiтник шахти Луганського мiськкомунгоспу.
Арештований 24 липня 1933 року за звинуваченням
у приналежностi до контрреволюцiйної шкiдницької органiзацiї. 30 липня 1934 року справу припинено за недостатнiстю даних для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЯКОВЕНКО Григорiй Iванович, 1910 р. народження, Таганрозький р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, майстер служби колiї зал.ст.
Ровеньки. Вiйськовим трибуналом 2 армiї 19 травня
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 10
травня 1947 року мiру покарання знижено до 6 р.
Реабiлiтований у 1997 роцi.
ЯКОВЕНКО Давид Федорович, 1893 р. народження, с. Стельмахiвка Куп'янського р-ну Харкiвської обл., українець. Проживав у смт Ломуватка
Брянкiвської мiськради, сторож зал.ст. Ломуватка.
Лiнiйним судом Пiвнічно-Донецької залiзницi 26
червня 1950 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯКОВЕНКО Iван Петрович, 1905 р. народження, м. Новочеркаськ Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, начальник змiни цеху № 23 хiмзаводу. Вiйськовим трибуналом Харкiвського
вiйськового округу 30 сiчня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЯКОВЕНКО Костянтин Федорович, 1907 р.
народження, с-ще зал.ст. Солдатська, Кабардино-Балкарська АРСР, Російська Федерація, росiянин.
Проживав у м. Краснодонi, робiтник шахти № 1-5бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯКОВЕНКО Макар Дмитрович, 1894 р. народження, с. Караван Валкiвського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав на
кол.х. Новокараванiвка, Сватiвський р-н, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 12
березня 1930 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1996 роцi.
ЯКОВЕНКО Микола Григорович, 1903 р.
народження, Польща, українець, освiта початкова.
Проживав у м. Рубiжне, майстер цеху № 1 хiмкомбiнату. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЯКОВЕНКО Олександр Васильович, 1906
р. народження, м. Алчевськ, росiянин, освiта початкова. Проживав в Алчевську, бригадир електрикiв
внутрiшньої електроцентралi з-ду iм. Ворошилова.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 1 квiтня 1942
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.

ЯКОВЛЄВ Андрiй Григорович, 1904 р. народження, м. Шостка Чернiгiвської обл., українець,
освiта вища. Проживав у м. Красний Луч, начальник цеху Петровського з-ду № 59. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 29 травня 1940 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ЯКОВЛЄВ Василь Костянтинович, 1895 р.
народження, с. Сиротине Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Сиротиному, тесляр к-пу "Вперед Червоний Прапор". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЯКОВЛЄВ Вiктор Георгiйович, 1935 р. народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського рну, росiянин, освiта н/середня. Проживав у с. Смiле
Слов'яносербського р-ну, школяр. Постановою
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 26 сiчня
1952 року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЯКОВЛЄВ Володимир Iванович, 1922 р. народження, смт Родакове Слов'яносербського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Родаковому, електромонтер вiдбудовчого поїзда № 4 зал.ст.
Родакове. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 29 серпня 1950 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯКОВЛЄВ Дмитро Георгiйович, 1884 р. народження, м. Задонськ Воронезької обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у
м. Луганську, слюсар будинкоуправлiння № 31 житлокомбiнату. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 6 липня 1942 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995
роцi.
ЯКОВЛЄВ Євген Миколайович, 1913 р. народження, с. Слудка Прилузького р-ну, Комi АРСР,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м. Стахановi, гiрничий iнженер шахти №
12 "Брянка". Арештований 10 жовтня 1936 року за
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 4 червня 1937
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1937 роцi.
ЯКОВЛЄВ Iван Арсентiйович, 1903 р. народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
слюсар вагоноремонтного пункту зал.ст. Луганськ.
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 3 червня 1938 року засуджений до 6 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯКОВЛЄВ Iван Вiкторович, 1889 р. народження, м. Куп'янськ Харкiвської обл., українець,
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську,
вiдповiдальний виконавець вiддiлу постачання з-ду
"Пролетар". Арештований 2 березня 1938 року за
звинуваченням у нацiоналiстичнiй повстанськiй
дiяльностi. 10 жовтня 1938 року справу припинено
за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЯКОВЛЄВ Iван Iванович, 1915 р. народження, с. Яковлєво Дорогобузького р-ну Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Вiйськовослужбовець, старший сержант
54 артилерiйського полку 10 стрiлецької дивiзiї. До
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призову проживав у м. Луганську. Вiйськовим трибуналом Саратовського гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 10 серпня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЯКОВЛЄВ Iван Костянтинович, 1890 р. народження, м. Лисичанськ, росiянин, освiта середня.
Проживав у Лисичанську, помiчник головного бухгалтера "Пiвнiчдондресу". "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Страчений 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЯКОВЛЄВ Iван Тимофiйович, 1911 р. народження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав на кол.х. Суходiл, Слов'яносерський р-н, робiтник фабрики-кухнi
зал.ст. Родакове. Арештований 26 березня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8
травня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЯКОВЛЄВ Iван Харитонович, 1896 р. народження, смт Фащiвка Антрацитівського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Фащiвцi, завiдуючий лабораторiєю к-пу "Нове село". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1963 роцi.
ЯКОВЛЄВ Йосип Костянтинович, 1891 р.
народження, с. Сиротине Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Сиротиному,
завгосп к-пу iм. Будьонного. Арештований 9 липня
1933 року за звинуваченням у шкiдництвi i саботажi. 21 листопада 1933 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЯКОВЛЄВ Кирило Пилипович, 1905 р. народження, с. Тимонове Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у м. Попасна, парторг
вагонного депо Попасна. Лiнiйним судом ПiвнiчноДонецької залiзницi 1 серпня 1938 року засуджений
до 15 р. позбавлення волi. 26 червня 1939 року Верховним судом СРСР вирок скасовано, справу направлено на дослідування. Постановою Дорожньотранспортного відділу НКВС Північно-Донецької
залізниці від 10 серпня 1939 року справу припинено за недостатністю матеріалів для притягнення до
суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995
роцi.
ЯКОВЛЄВ Лаврентiй Данилович, 1893 р.
народження, Татарська АРСР, Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, вибiйник шахти № 5. Арештований 25 червня
1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 вересня 1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1938
роцi.
ЯКОВЛЄВ Мефодiй Христофорович, 1867
р. народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с.
Смiле Слов'яносербського р-ну, сторож магазину.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 травня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ЯКОВЛЄВ Михайло Васильович, 1895 р.
народження, м. Аксай Ростовської обл., Росiйська
Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у с.

Нижнiй Мiнченок Станично-Луганського р-ну, бухгалтер районної колгоспної школи. Луганським обласним судом 7 грудня 1938 року засуджений до 8
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЯКОВЛЄВ Олександр Порфирiйович, 1883
р. народження, м. Днiпропетровськ, українець, освiта вища. Проживав у м. Луганську, заступник начальника мiжрайонного управлiння держнагляду. Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 28
лютого 1934 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯКОВЛЄВ Петро Iванович, 1893 р. народження, с. Верхня Вiльхова Станично-Луганського
р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий евакоприймальника № 101.
Вiйськовим трибуналом 12 армiї 25 лютого 1942
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1991 роцi.
ЯКОВЛЄВ Пилип Iванович, 1894 р. народження, с. Сиротине Троїцького р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Сиротиному, колгоспник к-пу iм. Будьонного. Арештований 7 сiчня
1933 року за звинуваченням у шкiдництвi в колгоспi. 3 травня 1933 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЯКОВЛЄВ Сергiй Володимирович, 1892 р.
народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського рну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Трьохiзбенцi, завiдуючий шевською майстернею артiлi
"За п'ятирiчку". Арештований 17 квiтня 1938 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 вересня 1939 року справу припинено за недоведенiстю
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЯКОВЛЄВ Сергiй Максимович, 1900 р. народження, м. Кремiнна, українець, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у
Кремiннiй, завiдуючий райторгом. Арештований 22
лютого 1943 року за пiдозрою у спiвробiтництві з
німецькими окупантами. Вiйськовим трибуналом
Луганського гарнiзону 7 квiтня 1946 року виправданий, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1946 роцi.
ЯКОВЛЄВ Сильвестр Мефодiйович, 1896 р.
народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського рну, українець, освiта початкова. Проживав у с.
Смiле Слов'яносербського р-ну, робiтник радгоспу
iм. Литвинова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯКОВЛЄВ Тимофiй Михайлович, 1898 р.
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Чорнухиному, автослюсар зал.ст. Дебальцеве. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЯКОВЛЄВ Федiр Зiновiйович, 1895 р. народження, ст-ця Павловська Хоперського р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у с. Нижня Вiльхова Станично-Луганського р-ну, технiк-будiвельник. Репресований двiчi. Арештований 2 жовтня 1929 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
органiзацiї. 5 лютого 1930 року справу припинено,
з-пiд варти звiльнений. Вiйськовим трибуналом Ха-
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ркiвського вiйськового округу 23 жовтня 1939 року
засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1997 i 1957 роках.
ЯКОВЛЄВА Анастасiя Iванiвна, 1908 р. народження, с. Кам'янка Землянського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. На час арешту кандидат у члени ВКП(б).
Проживала в смт Михайлiвка Ровенькiвської
мiськради, iнструментальниця шахти № 30. Арештована 13 квiтня 1943 року за звинуваченням у
спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 9 червня
1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у
1994 роцi.
ЯКОВЛЄВА Марiя Тимофiївна, 1914 р. народження, с. Трьохiзбенка Слов'яносербського рну, росiянка, освiта початкова. Проживала в с.
Смiле Слов'яносербського р-ну, робiтниця радгоспу
iм. Литвинова. Постановою Особливої наради при
НКВС СРСР вiд 26 сiчня 1952 року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини
вислана за межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ЯКОВЛЄВА-ГААК Раїса Валентинiвна,
1906 р. народження, Молочанський р-н Запорiзької
обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в с-щi
Козакiвка Антрацитiвського р-ну, колгоспниця.
Вiйськовим трибуналом 11 саперної бригади 12
серпня 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ЯКОВЛЕНКО Єфросинiя Василiвна, 1903
р. народження, с. Дар'ївка Свердловської мiськради,
українка, неписьменна. Проживала в смт НагольноТарасiвка Ровенькiвської мiськради, домогосподарка. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР
від 27 грудня 1937 року як член сiм'ї репресованого
за звинуваченням у зрадi Батькiвщини засуджена
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ЯКОВЛЕНКО Iван Iванович, 1889 р. народження, с. Дякове Антрацитiвського р-ну, українець, освiта початкова.
На час арешту член
ВКП(б). Проживав у смт Нагольно-Тарасiвка Ровеньківської міськради, голова сiльради. Вiйськовою
колегiєю Верховного суду СРСР 1 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЯКОРЕВ Якiв Iсайович, 1905 р. народження, Сватiвський р-н, українець, освiта початкова.
Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Арештований 5 березня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 травня 1931
року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1995 роцi.
ЯКУБА Анна Артемiвна, 1906 р. народження, с-ще Криворiжжя Слов'яносербського р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в смт Успенка
Лутугинського р-ну, домогосподарка. Арештована
20 жовтня 1937 року як дружина засудженого з формулюванням "ворог народу". Даних про ухвалене
рішення у справі немає. Реабiлiтована у 1993 роцi.
ЯКУБА Семен Данилович, 1897 р. народження, смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну,
українець. Проживав у Станично-Луганському р-нi,
конюх к-пу "Ленiнськi днi". "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1988 роцi.

ЯКУБАНЕЦЬ (ЯКУБАНЦЕВ) Йосип Єгорович, 1889 (1884) р. народження, Латвія, латиш,
неписьменний. Проживав у смт Михайлiвка Ровенькiвської міськради, конюх шахти № 28-29. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ЯКУБАНЕЦЬ (ЯКУБАНЦЕВ) Йосип Йосипович, 1913 р. народження, с. Олександровка Новоселовського р-ну Красноярського краю, Росiйська Федерацiя, поляк, освiта початкова. Проживав у
м. Антрацитi, наваловiдбiйник шахти № 28-29. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1962 роцi.
ЯКУБАНЦЕВ (ЯКУБАНЕЦЬ) Адам Єгорович, 1883 р. народження, Латвiя, поляк, освiта початкова. Проживав у смт Щотове Антрацитiвської
мiськради, робiтник кiнного двору шахти № 28-29.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1960 роцi.
ЯКУБАНЦЕВА (ЯКУБАНЕЦЬ) Люцiя Михайлiвна, 1892 р. народження, Бiлорусь, полька,
освiта початкова. Проживала в смт Михайлiвка Ровенькiвської мiськради, бракувальниця шахти №
28-29. Арештована 18 листопада 1937 року як дружина репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 1 грудня 1937 року справу направлено на
розгляд Особливої наради при НКВС СРСР. Рiшення у справі немає. Реабiлiтована у 1995 роцi.
ЯКУБЕНКО Олександра Михайлiвна, 1906
р. народження, м. Луганськ, українка, освiта вища.
Проживала в м. Старобiльську, завiдуюча бiблiотекою. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 21 вересня 1945 року засуджена до 8 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.
ЯКУБОВИЧ Пантелiй Михайлович, 1888 р.
народження, с. Кам'янка Куп'янського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта середня. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Лисичанську, нормувальник з-ду "Донсода". Арештований 25 жовтня
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 листопада 1930 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЯКУБОВИЧ Самiйло Григорович, 1887 р.
народження, Брянська губернія, Російська Федерація, єврей, освiта н/середня. Проживав у смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну, бухгалтер артiлi
"Маслотруд". Репресований двічі. Арештований 19
жовтня 1925 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної сiонiстської органiзацiї. 27 квiтня 1926 року справу припинено за недоведенiстю складу злочину. "Трiйкою" УНКВС по Луганській обл. 27 вересня 1938 року засуджений до
розстрілу. Страчений 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований відповідно у 1995 і 1989 роках.
ЯКУБОВСЬКИЙ Рудольф Юлiсович (Юліусович), 1912 р. народження, с. Миколаївка Новоград-Волинського р-ну Київської обл., поляк, 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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ЯКУБОВСЬКИЙ Тимофiй Африканович,
1898 р. народження, смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав
у м. Луганську, заступник директора бази облспоживспiлки. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
14 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЯКУБОВСЬКИЙ Франц Станiславович,
1908 р. народження, с. Куткiвцi Чемеровецького рну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, вантажник шахти iм. Лотикова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЯКУНIН Антон Трохимович, 1888 р. народження, кол.с. Лашинiвка Червоножовтневої сільради Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта
початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегії
ДПУ УРСР 22 липня 1933 року засуджений до 3 р.
позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЯКУНIН Василь Степанович (Стефанович), 1908 р. народження, с. Бараничеве Троїцького
р-ну, українець. Проживав у смт Нижня Дуванка
Сватiвського р-ну, завiдуючий млином. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 13 листопада 1943 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1969 роцi.
ЯКУНIН Григорiй Iванович, 1877 р. народження, кол.с. Лашинiвка Червоножовтневої сільради Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта
початкова. Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 30 березня 1930 року
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЯКУНIН Григорiй Олексiйович, 1906 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi
зал.ст. Штерiвка, Краснолуцька міськрада, бухгалтер 10-ї дистанцiї колiї. Вiйськовим трибуналом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 20 серпня 1941 року
засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЯКУНIН Леонiд Олександрович, 1924 р. народження, м. Ростов-на-Дону, Росiйська Федерацiя,
росiянин, освiта н/середня. Проживав у м. Красний
Луч, слюсар авторемонтної майстернi. Луганським
обласним судом 5 лютого 1957 року засуджений до
6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЯКУНIН Михайло Семенович, 1922 р. народження, с. Студеновка Задонського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росіянин, освiта середня. Проживав у м. Луганську, учень 10 класу СШ
№ 25. Вiйськовим трибуналом Харкiвського
вiйськового округу 1-2 жовтня 1939 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 25 червня 1949 року
Особливою нарадою при МДБ СРСР після відбуття
покарання висланий на поселення. Реабiлiтований у
1960 роцi.
ЯКУНIН Тихон Терентiйович, 1913 р. народження, с. Лiвенське Задонського р-ну Орловської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, мiлiцiонер.
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської

обл. 14 сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЯКУСЕВИЧ Володимир Цезарович, 1900 р.
народження, с. Тартак Новоград-Волинського р-ну
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
м. Лисичанську, вантажник з-ду "Пролетар". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 1937
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯКУСЕВИЧ Казимир Петрович, 1893 р. народження, с. Адамiвка Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.
Сватове, слюсар 7-ї дистанцiї колiї зал.ст. Сватове.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 21 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1970 роцi.
ЯКУСЕВИЧ Станiслав Цезарович, 1904 р.
народження, с. Тартак Житомирського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.
Лисичанську, склодув з-ду "Пролетар". Особливою
нарадою при НКВС СРСР 28 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1956 роцi.
ЯКУСЕВИЧ Фаустiн Iполитович, 1916 р.
народження, с. Адамiвка Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Преображенне Сватiвського р-ну, коваль к-пу
"Бiльшовик". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯКУСЕВИЧ Франц Миколайович, 1877 р.
народження, с. Гута-Нарцизiвка Мархлевського рну Волинської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, робiтник склозаводу "Пролетар". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯКУСЕВИЧ Христофор Адольфович, 1907
р. народження, с. Адамiвка Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Преображенне Сватiвського р-ну, маляр-кустар.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
ЯКУСЕВИЧ Юзефа Iванiвна, 1904 р. народження, с. Нарцизiвка Пулинського р-ну Київської
обл., полька, освiта початкова. Проживала у с.
Свiтле Старобiльського р-ну, доярка зернорадгоспу
iм. Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 2 листопада 1937 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ЯКУШЕВ Олександр Павлович, 1880 р. народження, Троснянський р-н Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, кучер гiрничорятувальної
станцiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 21 лютого 1942 року засуджений до 6
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЯКУШЕВСЬКА Павлина Степанiвна, 1897
р. народження, с. Бiлогородка Iзяславського р-ну
Вiнницької обл., полька, освiта початкова. Проживала в с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, колгоспниця
к-пу "Червона нива". 26 квітня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1080 засуджена
до розстрiлу. 14 травня 1942 року Вiйськовим три-
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буналом Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р.
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ЯКУШЕВСЬКИЙ Бронiслав Антонович,
1883 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 iм. Косiора. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 листопада 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ЯКУШЕВСЬКИЙ Йосип Матвiйович, 1900
р. народження, с. Чихiвцi Мархлевського р-ну Київської обл., українець. Проживав у смт Бiловодськ,
робiтник контори "Заготхудоба". Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯКУШЕВСЬКИЙ Йосип Францович, 1877
р. народження, с. Хичiв, Волинська обл., поляк, неписьменний. Проживав у м. Лисичанську, крiпильник шахти № 1-2 тресту "Лисичанськвугiлля". Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок
виконано 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ЯКУШЕВСЬКИЙ Йосип Францович, 1896
р. народження, с. Бiлогородка Iзяславського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у с. Попiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник кпу iм. XVII партз'їзду. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1970 роцi.
ЯКУШЕВСЬКИЙ Олексiй Iванович, 1909
р. народження, с. Бiлотин Плужнянського р-ну
Вiнницької обл., поляк.Проживав у с. Новобiла Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу "Шлях до соцiалiзму". Особливою нарадою при НКВС СРСР 16
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯКУШЕВСЬКИЙ Петро Шелистинович,
1895 р. народження, с. Стара Гутиська Плужнянського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова.
Проживав у с. Тецьке Старобiльського р-ну, коваль
к-пу iм. Шевченка. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ЯКУШЕВСЬКИЙ Станiслав Казимирович,
1910 р. народження, с. Малий Лазучин Базалійського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова.
Проживав у м. Стахановi, бурильник шахти iм. Сталiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЯКУШЕВСЬКИЙ Станiслав Францович,
1919 р. народження, с. Бiлогородка Ізяславського рну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "Червона нива". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯКУШЕВСЬКИЙ Франц Владиславович,
1896 р. народження, с. Бiлогородка Iзяславського рну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Зелекiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "Червона нива". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.

ЯКУШЕВСЬКИЙ Франц Корнiйович, 1901
р. народження, с. Малий Лазучин Базалiйського рну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, комiрник к-пу "Зоря нового життя". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ЯКУШЕНКО Олександр Якович, 1911 р.
народження, с. Тимофiївка Миропiльського р-ну
Сумської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, шофер гiрничорятувального
загону. Арештований 18 сiчня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 квiтня 1942
року виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1080. Реабiлiтований у 1942 роцi.
ЯЛАНСЬКИЙ Андрiй Назарович, 1904
(1909) р. народження, кол.с. Жеребець, Запорiзька
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Луганську, iнвалiд, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 31 травня
1943 року засуджений до розстрiлу. 24 червня 1943
року Військовою колегією Верховного суду СРСР
розстрiл замінено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЯЛАНСЬКИЙ Антон Назарович, 1898 р. народження, м. Запорiжжя, українець, освiта початкова. Проживав у с. Розкiшне Лутугинського р-ну, коваль Луганського м'ясокомбiнату. "Трiйкою"
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1967 роцi.
ЯЛАНСЬКИЙ Хома Михайлович, 1895 р.
народження, кол.с. Жеребець, Запорiзька обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у с. Нижня
Вiльхова Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. Арештований 6 лютого 1930 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 березня
1930 року справу припинено за недоведеністю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1930 роцi.
ЯЛИНА Олександр Лук'янович, 1900 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.
ЯЛИНИЧ-ЯНЦ Герта Генрiхiвна, 1908 р.
народження, с. Мартинiвка Пулинського р-ну Київської обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в
м. Сватове, не працювала. Вiйськовим трибуналом
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 17 сiчня 1946 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1993 роцi.
ЯЛИНИЧ Самiйло Харитонович, 1900 р.
народження, м. Сватове, українець, освiта початкова. Проживав у Сватовому, ремонтний робiтник 7-ї
дистанцiї служби колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Вiйськовим трибуналом залiзницi 14 квiтня
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЯЛОВЕНКО Євген Макарович, 1907 р. народження, с. Родіонівка Великобогачанського р-ну
Полтавської обл., українець, освіта початкова. Проживав у м. Стаханові, начальник відділу кадрів рай-
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контори зв’язку. Військовим трибуналом військ
НКВС Луганської обл. 10 грудня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований у
1957 році.
ЯЛОВЕЧИН Микола Федорович, 1922 р.
народження, с. Березовка Воробйовського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Миколаївка Попаснянського р-ну, колгоспник к-пу "Iскра". Арештований 20 липня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної диверсiйно-шкiдницької органiзацiї. 26 вересня 1938 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1938 роцi.
ЯЛПУТА Андрiй Маркович, 1893 р. народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, завгосп цеху № 5 хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по
Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЯЛПУТА Володимир Андрiйович, 1928 р.
народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, без певного мiсця роботи. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 9 березня 1946 року
як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у
зрадi Батькiвщини висланий за межi України. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЯЛПУТА Єфросинiя Iванiвна, 1893 р. народження, кол.с. Бiлявка Кремiнського р-ну, українка,
освiта початкова. Проживала в м. Рубiжне, не працювала. Постановою Особливої наради при НКВС
СРСР вiд 9 березня 1946 року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за межi України. Реабiлiтована у 1960 роцi.
ЯЛПУТА Олександр Омелянович, 1900 р.
народження, с. Катеринiвка Попаснянського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, возiй-приватник. "Трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 20 сiчня 1933 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯЛТАНЕЦЬ Михайло Якимович, 1916 р.
народження, с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Курячiвцi,
робiтник 9-ї буддiльницi залізничної магістралі Москва-Донбас. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
28 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯМАН (ЯМАНОВ) Юхим Федорович, 1911
р. народження, с. Донцiвка Новопсковського р-ну,
українець. Проживав у с. Першозванiвка Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу "Озет". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯМПОЛЬСЬКИЙ Андрiй Iванович, 1881 р.
народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну,
українець, неписьменний. Проживав у Боровеньках,
селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1932 року засуджений до
3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ЯМПОЛЬСЬКИЙ Григорiй Семенович,
1917 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського рну, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, старший лейтенант. 3 листопада 1948 року
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засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЯМПОЛЬСЬКИЙ Iван Iванович, 1923 р.
народження, с. Алексєєвка, Воронезька обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Мiусинську Краснолуцької мiськради.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 липня
1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЯМЧУКОВ Павло Гнатович, 1886 р. народження, с. Краснопiлля Балтського р-ну Одеської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Брянка, робiтник шахти № 11 "Брянка". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЯН Володимир Самiйлович, 1915 р. народження, с. Трудове Новоайдарського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Трудовому,
комбайнер к-пу iм. Ленiна. Луганським обласним
судом 30 липня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЯН Готфрiд Iванович, 1876 р. народження,
к.№6 Марiупольського р-ну Донецької обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ЯН Едуард Фрiдрiхович, 1902 р. народження, м. Красний Луч, нiмець, освiта початкова. Проживав у Красному Лучi, колгоспник к-пу iм. Р.Люксембург. Особливою нарадою при НКВС СРСР 31
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ЯН Карл Самiйлович, 1919 р. народження,
м. Стаханов, нiмець, освiта початкова. Проживав за
мiсцем народження, тракторист к-пу iм. Р.Люксембург. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЯН Карл Фердiнандович, 1881 р. народження, к. №5 Марiупольського р-ну Донецької обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
токар ремонтно-механiчного цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 7 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ЯН Костянтин Федорович, 1905 р. народження, м. Стаханов, нiмець, освiта початкова.
Проживав у Стахановi, службовець кооперативу №
23 "Енергобуду". Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 27 лютого 1933 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯН Лiдiя Фрiдрiхiвна, 1903 р. народження, с.
Придорожне Краснодонського р-ну, нiмкеня, освiта
початкова. Проживала в м. Брянка, домогосподарка. Арештована 19 листопада 1937 року як член
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 2 березня 1938 року справу припинено, зпiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1995 роцi.
ЯН Марта Василiвна, 1909 р. народження, м.
Красний Луч, нiмкеня, освiта початкова. Проживала в смт Федорiвка Краснолуцької мiськради, колгоспниця к-пу "Роте Фане". Арештована 6 листопа-
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да 1937 року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 15 березня 1938 року справу припинено, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ЯН Микола Ертманович, 1908 р. народження, с. Трудове Новоайдарського р-ну, нiмець, освiта
початкова. Проживав у с. Переможне Новоайдарського р-ну, голова сiльпо. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.
ЯН Олександр Готфрiдович, 1900 р. народження, к. № 9 Марiупольського р-ну Донецької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, колгоспник. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 30 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ЯН Рудольф Самiйлович, 1907 р. народження, с. Трудове Новоайдарського р-ну, нiмець, освiта
початкова. Проживав у Трудовому, тракторист к-пу
"Роте Октобер". Луганським обласним судом 28 липня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЯН Фрiдрiх Фрiдрiхович, 1878 р. народження, с. Багатiвка Марiупольського р-ну Донецької
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Красний Луч, колгоспник к-пу iм. Р.Люксембург.
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЯНАТЬЄВ Никiн Федорович, 1900 р. народження, с. Великий Янисоль Великоянисольського
р-ну Донецької обл., грек. Проживав у м. Алчевську, завiдуючий сировинним складом райспоживспiлки. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЯНБУХТIН Алiм Хусаїнович, 1885 р. народження, с. Окашево Темниковського р-ну Мордовської АРСР, мордвин, освiта початкова. Проживав у
м. Стахановi, не працював. Вiйськовим трибуналом
вiйськ НКВС Луганської обл. 8 жовтня 1944 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЯНГОЛЕНКО Кузьма Трохимович, 1887 р.
народження, с. Шелестiвка Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Шелестiвцi,
колгоспник к-пу "Червоний колос". Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 22 липня
1943 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЯНДУЛЬСЬКА Нiна Герасимiвна, 1912 р.
народження, с. Дзикунка Житомирського р-ну Київської обл., полька, освiта початкова. Проживала в
с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспниця
к-пу "Комунар". Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Українського округу 28 квiтня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у
1967 роцi.
ЯНДУЛЬСЬКИЙ Андрiй Пилипович, 1904
р. народження, м. Костянтинiвка Донецької обл.,
поляк, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Лисичанську, збивач
ящикiв тарної бази. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1990 роцi.

ЯНДУЛЬСЬКИЙ Пилип Владиславович,
1877 р. народження, Волинський р-н Київської обл.,
поляк, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, майстер з-ду "Пролетар". Особливою нарадою
при НКВС СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЯНЕНКО Iван Дементiйович, 1904 р. народження, с. Сунки Смiлянського р-ну Вiнницької
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт
Станично-Луганське, робiтник залiзничної магiстралi Москва-Донбас. Арештований 12 березня 1933
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29
квiтня 1933 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ЯНИК Владислав Гнатович, 1890 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, вантажник
з-ду "Кокс". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
31 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯНИЦЬКИЙ Олександр Гнатович, 1904 р.
народження, Бессарабiя, українець, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, завiдуючий складом
молококомбiнату. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЯНКЕ Микола Гаврилович, 1910 р. народження, с-ще рудника Щербинiвський, Донецька
обл., нiмець, освiта середня. Проживав у смт Енгельсове Краснодонської мiськради, гiрничий технiк
шахти iм. Енгельса. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 7 травня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЯНКОВ Микола Iванович, 1893 р. народження, х. Караїчев, Каменський р-н Ростовської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Талове Краснодонського рну, вантажник шахти № 7-10. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 4 травня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЯНКОВ Олексiй Михайлович, 1907 р. народження, с. Iванiвка, Тамбовська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у сщi Штерiвка, вагонний майстер залiзничної ст.
Штерiвка Пiвнiчно-Донецької залiзницi. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 25 лютого 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ЯНКОВ Петро Назарович, 1919 р. народження, смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 7 танкової дивiзiї. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 5 травня 1943 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЯНКОВИЧ Олександра Дмитрiвна, 1907 р.
народження, Середський р-н Iвановської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта середня. Проживала в м. Луганську, завiдуюча дитячим садком №
34 будтресту. Луганським обласним судом 23 грудня 1953 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. 3
березня 1954 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1954 роцi.
ЯНКОВСЬКА-ТКАЧ (ТКАЧУК) Чеслава
Леонтіївна, 1892 р. народження, с. Малий Лазучин
Базалійського р-ну Вінницької обл., полька, освіта
початкова. Проживала в с. Червоний Жовтень Ста-
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нично-Луганського р-ну, колгоспниця к-пу ім. Сталіна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькій обл. 5 січня
1938 року засуджена до 10 р. позбавлення волі. Реабілітована у 1995 році.
ЯНКОВСЬКИЙ Iван Петрович, 1902 р. народження, с. Зянькiвцi Деражнянського р-ну Хмельницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради,
крiпильник шахти № 5-7. Арештований 6 липня
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб
країни, де пiзнiше не виявлений. Справу припинено
31 березня 1948 року за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЯНКОВСЬКИЙ Казимир Антонович, 1911
р. народження, с. Хотень Другий Плужнянського рну Вiнницької обл., поляк. Проживав у с. Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу "Сталiнський заклик". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯНОВ Федiр Сидорович, 1903 р. народження, с. Iллiнка Троїцького р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лутугине, слюсар з-ду iм.
Чубаря. Донецьким обласним судом 16 жовтня
1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЯНОВИЧ Iван Петрович, 1913 р. народження, с. Рубань Немирiвського р-ну Вiнницької обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, рахiвник крейдяного кар'єру Лисичанського з-ду "Донсода".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1956 роцi.
ЯНОВСЬКИЙ Олександр Васильович, 1915
р. народження, с. Прутiвка Мархлевського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав
у с. Булавинiвка Новопсковського р-ну, колгоспник
к-пу iм. Сталiна. Особливою нарадою при НКВС
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯНОВСЬКИЙ Степан Пилипович, 1887 р.
народження, м. Зiнькiв Полтавської обл., українець,
освiта середня. Проживав у с. Троїцьке Попаснянського р-ну, служитель релiгiйного культу. Колегiєю ОДПУ 29 червня 1928 року засуджений до 1 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЯНОТ Фрiдрiх Вiльгельмович, 1900 р. народження, к. Нейгейм Мархлевського р-ну Київської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Осикове Бiлокуракинського р-ну, селянин-одноосiбник.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 31 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1966 роцi.
ЯНОШI Юрiй Яношович, 1923 р. народження, с. Дiбрівка Ужгородської округи Закарпатської
обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м.
Первомайську, столяр будконтори тресту "Луганськпромжитлобуд". Луганським обласним судом 5 вересня 1952 року засуджений до 25 р. позбавлення
волi. Верховним судом УРСР 21 січня 1955 року
строк покарання знижено до 7 р. Реабiлiтований у
1990 роцi.

ЯНУЛIС Антон Казимирович, 1898 р. народження, Латвiя, литовець, освiта початкова. Проживав у с. Трьохiзбенка Слов'яносербського р-ну, перукар. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений
20 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ЯНУШ Петро Микитович, 1904 р. народження, м. Лисичанськ, українець, освiта вища.
Вiйськовослужбовець, комiсар 17 окремого батальйону 5 стрiлецької бригади. Арештований 15 березня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 31 грудня 1938 року справу припинено за
смертю підслідного. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЯНУШЕВСЬКИЙ Гнат Iванович, 1898 р.
народження, с. Корнiївка Баришiвського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.
Осикове Бiлокуракинського р-ну, тесляр радгоспу
"Червоноармiєць". Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований у 1965 роцi.
ЯНУШКЕВИЧ Леонтiй Степанович, 1880 р.
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Перевальську, тесляр паровозного депо
тресту "Ворошиловградвугiлля". Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯНУШОНIС Iван Казимирович, 1892 р. народження, Латвiя, литовець, освiта початкова. Проживав у смт Слов'яносербськ, оглядач вагонiв
зал.ст. Слов'яносербськ. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 21 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯНЦ Бернард Миколайович, 1908 р. народження, с. Мартинiвка Пулинського р-ну Київської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Сватове, робiтник зал.ст. Куп'янськ-Сортувальна,
Харкiвська обл. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЯНЦЕН Абрам Петрович, 1902 р. народження, с. Руднервельд Рот-Фронтiвського р-ну Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.
Антрацитi, бухгалтер їдальнi № 27. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЯНЦЕН Володимир Iванович, 1906 р. народження, с. Веселе Синельникiвського р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, комбайнер Ровеньківської МТС.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЯНЦЕН Вольдемар Iванович, 1889 р. народження, с. Веселе Синельникiвського р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, робiтник будбюро шахти № 8-9.
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 26 лютого 1934 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯНЦЕН Еммануїл Iванович, 1889 р. народження, с. Веселе Синельникiвського р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Антрацитi, робiтник лiсопилки будбюро
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шахти № 8-9. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ
УРСР 26 лютого 1934 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯНЦЕН Iван Iванович, 1885 р. народження,
с. Олександрiвка, Днiпропетровська обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у с. Олександропiлля
Попаснянського р-ну, комiрник к-пу "Прогрес".
Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1963 роцi.
ЯНЦЕН Iван Iванович, 1916 р. народження,
с. Олександропiлля Попаснянського р-ну, нiмець,
освiта початкова. Проживав в Олександропiллi, шофер райшляхвiддiлу. Особливою "трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 22 вересня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЯНЦЕН Карл Карлович, 1912 р. народження, с. Олександропiлля Попаснянського р-ну,
нiмець, освiта початкова. Проживав в Олександропiллi, шофер житлової дистанцiї зал.ст. Попасна.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 1 квiтня 1938
року засуджений до розстрiлу і того ж дня страчений. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯНЦЕН Карл Християнович, 1882 р. народження, х. Iванiвка, 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.
ЯНЦЕН Олександр Iванович, 1897 р. народження, с. Олександрiвка, Днiпропетровська обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Олександропiлля Попаснянського р-ну, коваль к-пу "Прогрес". Особливою нарадою при НКВС СРСР 23 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
ЯНЦЕН Олександр Карлович, 1918 р. народження, с. Олександропiлля Попаснянського р-ну,
нiмець, освiта початкова. Проживав в Олександропiллi, колгоспник 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.
ЯНЦЕН Омелян Абрамович, 1906 р. народження, с. Веселе Синельникiвського р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Ровеньки, колгоспник к-пу iм. XVI партз'їзду. Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 13 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у
1961 роцi.
ЯНЦЕН Петро Борисович, 1914 р. народження, с. Iзлучисте Сталiндорфського р-ну
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта вища. Проживав у кол.с. Мирське Благiвської сiльради Свердловської мiськради, директор середньої школи. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1960 роцi.
ЯНЦЕН Петро Петрович, 1908 р. народження, Молочанський р-н Днiпропетровської обл.,
нiмець, освiта середня. Проживав у смт Новодар'ївка Ровенькiвської мiськради, вчитель залiзничної

школи. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 25 квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЯНЦЕН Фрiдрiх Iванович, 1895 р. народження, х. Iванiвка, 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.
ЯНЧАК Вацлав Станiславович, 1895 р. народження, Польща, поляк, освiта початкова. На час
арешту член ВКП(б). Проживав у м. Перевальську,
маляр будвiддiлу шахти iм. Iллiча. Комiсiєю НКВС
i Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЯНЧЕВСЬКИЙ Гиляр Павлович, 1871 р.
народження, с. Стара Рудня Пулинського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Шульгинка Старобiльського р-ну, тесляр к-пу
"Бiльшовик". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 31 березня 1938 року. Реабiлiтований у
1961 роцi.
ЯНЧЕВСЬКИЙ Камель Гелерович (Гилярович), 1913 р. народження, с. Стара Рудня Пулинського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова.
Проживав у с. Шульгинка Старобiльського р-ну,
ремонтний робiтник зал.роз'їзду Штормове. Луганським обласним судом 25-26 березня 1939 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1965 роцi.
ЯНЧЕВСЬКИЙ Станiслав Карлович, 1910
р. народження, с. Пулино-Гута Пулинського р-ну
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у
с. Великий Суходiл Краснодонського р-ну, селянин-одноосiбник. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 23 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 31 березня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯНЧЕНКО Iван Єгорович, 1923 р. народження, смт Новопсков, українець, освiта н/середня. Проживав у Новопсковi, рахiвник к-пу iм. Ворошилова. Луганським обласним судом 30 вересня
1947 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1985 роцi.
ЯНЧЕНКО Марiя Андрiївна, 1903 р. народження, с. Янченки Бiлопiльського р-ну Харкiвської обл., українка, освiта початкова. Проживала в м.
Алчевську, санiтарка санаторiю з-ду iм. Ворошилова. Донецьким обласним судом 26 вересня 1936 року засуджена до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ЯНЧЕНКО (ЯНЧЕНКОВ) Микола Васильович, 1891 р. народження, ст-ця Багаєвська Багаєвського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Луганську, комiрник бази "Головросжирмасло". Репресований двічі. Арештований 27 липня 1940 року за
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14 листопада 1940 року виправданий Луганським обласним
судом. Військовим трибуналом військ НКВС Луганської обл. 10 липня 1942 року засуджений до ви-
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слання за межі України. Реабiлiтований відповідно
у 1940 і 1992 роках.
ЯНЧЕНКОВ Микола Васильович, 1891 р.
народження, х. Нижньоянченков, Багаєвський р-н
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, вагар
хлiбозаводу № 1. Вiйськовим трибуналом вiйськ
НКВС Луганської обл. 10 липня 1942 року засуджений до вислання за межi України. Реабiлiтований у
1992 роцi.
ЯНЧИК Дар'я Андрiївна, 1889 р. народження, с. Кошлани Дашiвського р-ну Вiнницької обл.,
українка, освiта середня. Проживала в м. Сєверодонецьку, колгоспниця. Арештована 23 квiтня 1943
року за звинуваченням у розповсюдженнi нiмецьких листiвок. 30 квiтня 1943 року справу припинено за вiдсутнiстю ворожого намiру. Реабiлiтована у
1994 роцi.
ЯНЧИНСЬКИЙ Семен Федорович, 1880 р.
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у Нижньому, селянин-одноосiбник. Артемiвським окружним
судом, Донецька обл., 10-17 сiчня 1929 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1998 роцi.
ЯНЧУК (КОЛЕСНИЧУК) Андрiй Гнатович, 1900 р. народження, с. Дубище Красилiвського р-ну Вiнницької обл., українець, освiта середня.
Проживав у смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну,
шкiльний учитель. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯН-ЮКАЙ Олександр Федорович, 1898 р.
народження, м. Пекiн, Китай, китаєць, неписьменний. Проживав у м. Лисичанську, вахтер хлiбопекарнi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЯПС (ЯБС) Адольф Андрiйович, 1895 р. народження, к. Євгенiвка Новоград-Волинського р-ну
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав
у с. Кашкарне Троїцького р-ну, тесляр-приватник.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 28 грудня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1961 роцi.
ЯПС Генрiх Михайлович, 1883 р. народження, с. Наталiвка Новоград-Волинського р-ну Київської обл., нiмець, неписьменний. Проживав у с.
Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу
"Червоний хлiбороб". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯПС Пилип Адольфович, 1919 р. народження, с. Нова Рiчка Пулинського р-ну Київської обл.,
нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Жовтневе
Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм. Кагановича.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 лютого
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЯРАУС Генрiх Генрiхович, 1890 р. народження, м. Мостове Березовського р-ну Одеської
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Вахрушеве Краснолуцької мiськради, машинiст
пiдiймача шахти № 13. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ

УРСР 20 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.
ЯРЕМЧУК Микола Михайлович, 1883 р.
народження, с. Озеро Корнинського р-ну Житомирської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
с. Малоiванiвка Перевальського р-ну, фельдшер медичного пункту с. Малокостянтинiвка. Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 30 серпня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЯРИЛЬЧЕНКО Iван Миколайович, 1892 р.
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Проживав у Бiловодську, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї
ДПУ УРСР вiд 2 квiтня 1930 року висланий за межi
України. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЯРИНА Тимофiй Маркович, 1885 р. народження, м. Кременчук Полтавської обл., українець,
освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м. Луганську, старший майстер м'ясокомбiнату. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 4 травня 1942 року засуджений до 7 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЯРИШЕВ Вiктор Макарович, 1909 р. народження, м. Львiв, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Рубiжне, слюсар механiчних майстерень
хiмкомбiнату. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
29 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯРИШЕВА Варвара Терентiївна, 1911 р. народження, с. Вишневе Старобiльського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала у Вишневому, не
працювала. Луганським обласним судом 5 квiтня
1946 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ЯРКОВЕНКО Дмитро Павлович, 1900 р.
народження, м. Харцизьк Донецької обл., українець, освiта н/середня. Проживав у смт Успенка
Лутугинського р-ну, робiтник шахти "Сутоган".
Арештований 13 червня 1942 року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй дiяльностi. Постановою
УМДБ по Луганськiй обл. вiд 6 травня 1949 року
справу припинено за недоведеністю звинувачення.
Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЯРКОВЕНКО Пантелiй Григорович, 1886
р. народження, смт Юр'ївка Лутугинського р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у Юр'ївцi,
робiтник радгоспу "Сутоган". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 6 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992
роцi.
ЯРКОВЕНКО Семен Петрович, 1912 р. народження, смт Юр'ївка Лутугинського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 5 залiзничного полку. Вiйськовим трибуналом
Особливого корпусу залiзничних вiйськ 13 листопада 1936 року засуджений до 6 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЯРКОВИЙ Iван Iванович, 1903 р. народження, с. Бережiвка Iваницького р-ну Чернiгiвської
обл., українець, освiта вища. Проживав у м. Луганську, інспектор ОТК з-ду ім. Жовтневої революції..
Репресованийц двічі. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 5 вересня 1938 року засуджений до
20 р. позбавлення волi. 5 серпня 1946 року Вiйсько-
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вою колегiєю Верховного суду СРСР мiру покарання знижено до 8 р. Особливою нарадою при МДБ
СРСР 24 лютого 1951 року висланий на поселення
до Красноярського краю, Російська Федерація. Реабiлiтований в обох справах у 1957 роцi.
ЯРЛИКОВА Ганна Євменiвна, 1906 р. народження, с. Новоохтирка Новоайдарського р-ну,
українка, освiта початкова. Проживала в Новоохтирцi, завiдуюча пунктом приймання молока. Арештована 4 лютого 1943 року за звинуваченням у
пособництвi нiмецьким окупантам. 30 червня 1943
року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв
для притягнення до суду. Реабiлiтована у 1995 роцi.
ЯРМОЛОВИЧ Олександр Миколайович,
1891 р. народження, Польща, бiлорус, освiта вища.
Проживав у м. Рубiжне, без певних занять.
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989
роцi.
ЯРОВА Єлизавета Iванiвна, 1909 р. народження, с. Мужланово Золотухінського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м. Петровське Краснолуцької
мiськради, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 11 липня 1942
року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ЯРОВА Тетяна Антонiвна, 1905 р. народження, м. Новочеркаськ Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українка, освiта початкова. Проживала в м. Луганську, домогосподарка. Арештована 28
сiчня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. 5 березня 1942 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.
Реабiлiтована у 1994 роцi.
ЯРОВА Тетяна Павлiвна, 1913 р. народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, росiянка,
освiта початкова. Проживала в Чорнухиному, домогосподарка. Арештована 29 грудня 1941 року за
пiдозрою у зрадi Батькiвщини. 24 липня 1943 року
справу припинено, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.
ЯРОВИЙ Анатолiй Йосипович, 1908 р. народження, м. Харкiв, українець, освiта початкова.
Проживав у с-щi Червоноармiйське Бiлокуракинського р-ну, слюсар-тракторист-комбайнер радгоспу
"Червоноармiєць". Особливою нарадою при НКВС
СРСР 15 сiчня 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЯРОВИЙ Андрiй Сергiйович, 1876 р. народження, с. Кам'янське, Днiпропетровська обл.,
українець. 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.
ЯРОВИЙ Данило Костянтинович, 1883 р.
народження, с. Богородицьке Троїцького р-ну,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, служитель релiгiйного культу. Арештований 5
листопада 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 сiчня 1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЯРОВИЙ Iван Володимирович, 1878 р. народження, с. Яблучне Охтирського р-ну Сумської

обл., українець, неписьменний. 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.
ЯРОВИЙ Павло Пилипович, 1881 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.
ЯРОВИЙ Пилип Кирилович, 1894 р. народження, кол.х. Новодем'янiвка, Слов'яносербський
р-н, українець, освiта початкова. Проживав за
мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Арештований 9 березня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 12 квiтня 1933 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЯРОВИЙ Семен Митрофанович, 1911 р. народження, с. Лизине Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта вища. Перебував у м. Новосибiрську,
Росiйська Федерацiя, курсант окружних курсiв молодших лейтенантiв Сибiрського вiйськового округу. Вiйськовим трибуналом гарнiзону м. Новосибiрська, Російська Федерація, 22 березня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1958 роцi.
ЯРОВИЙ Увар Гаврилович, 1877 р. народження, с. Новоохтирка Новоайдарського р-ну,
українець. Проживав у м. Кiровську, крiпильник
шахти № 6. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл.
10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯРОВИЙ Федот Костянтинович, 1893 р. народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта початкова. Проживав у Бiлокуракиному, колгоспник
к-пу "Пам'ять Шевченка". Арештований 12 листопада 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй
агiтацiї. 28 листопада 1933 року справу припинено
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЯРОСЛАВЦЕВ Йосип Семенович, 1879 р.
народження, сл. Степановка, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя, українець. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Кiровську, помiчник комiрника шахти № 3-3-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯРОХОВИЧ Мусiй Макарович, 1896 р. народження, с. Розсипне Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Розсипному, секретар
сiльської Ради. Старобiльським окружним судом 2
грудня 1934 року засуджений до розстрiлу. 17 лютого 1935 року Верховним судом УРСР вирок скасовано, справу припинено, з-пiд варти звiльнений.
Реабiлiтований у 1935 роцi.
ЯРОЦЕВИЧ-КУЗЬМІНА Марiя Андрiївна,
1892 р. народження, м. Касимов Московської обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта н/середня.
Проживала в м. Луганську, комiрниця станції швидкої допомоги. Арештована 25 листопада 1937 року
як дружина репресованого з формулюванням "ворог народу", яка була причетна до ворожої дiяль-
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ностi. 19 грудня 1938 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.
Реабiлiтована у 1938 роцi.
ЯРОЦЬКИЙ Йосип Станіславович, 1922 р.
народження, с. Генрiхiвка Баранiвського р-ну Житомирської обл., українець, освiта н/середня. Проживав у с. Манькiвка Сватiвського р-ну, не працював. Арештований 6 квiтня 1943 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 10 травня 1943 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994
роцi.
ЯРОЦЬКИЙ Станiслав Антонович, 1885 р.
народження, с. Товща Червоноармiйського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Манькiвка Сватiвського р-ну, тесляр к-пу "20 рокiв
Жовтня". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯРОШ Михайло Гнатович, 1886 р. народження, с. Просяникiвка Диканського р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Красний Луч, техпрацiвник мiськради. Арештований 10 лютого 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 травня 1942 року виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлiтований у 1942 роцi.
ЯРОШЕВИЧ Олександр Йосипович, 1910
р. народження, с. Сенно Сенненського р-ну Вiтебської обл., Бiлорусь, росiянин, освiта початкова.
Проживав у м. Лисичанську, вибiйник шахти iм.
Крупської. Арештований 23 лютого 1943 року за
звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими окупантами. 11 березня 1943 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЯРОШЕНКО Андрiй Наумович, 1906 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. 20
квiтня 1933 року справу припинено, з-пiд варти
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.
ЯРОШЕНКО (ЯРОШ) Василь Федорович,
1895 р. народження, с. Михайлiвка Кремiнського рну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, секретар Боровенькывськоъ сыльради.
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 лютого 1932 року засуджений до 5 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯРОШЕНКО Гнат Iванович, 1910 р. народження, с. Шульгинка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Шульгинцi, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї
ДПУ УРСР 13 грудня 1930 року засуджений до 5 р.
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯРОШЕНКО Iван Федорович, 1910 р. народження, с. Михайлiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, вибiйник шахти № 1-2. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 18 квiтня 1942 року засуджений до 8
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯРОШЕНКО Iван Якович, 1907 р. народження, с. Байдiвка Старобiльського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-

вий 124 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 59 стрiлецької дивiзiї 19 листопада 1942 року
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЯРОШЕНКО Сергiй Тарасович, 1903 р. народження,
смт
Новодар'ївка
Ровенькiвської
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у
Новодар'ївцi, прибиральник породи шахти № 7.
Арештований 16 лютого 1932 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної повстанської органiзацiї. 11 липня 1932 року справу
припинено за малозначнiстю. Реабiлiтований у
1997 роцi.
ЯРОШЕНКО Степан Якович, 1893 р. народження, Куп'янський р-н Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, не працював. Донецьким обласним судом 26 липня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЯРОШИК Василь Терентiйович, 1885 р. народження, с. Баранiвка Баранiвського р-ну Житомирської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Кошари Антрацитiвського р-ну, тесляр
радгоспу "Лози". Арештований 28 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.
ЯРОШИНСЬКИЙ Вiталiс Фелiксович, 1910
р. народження, с. Голубин Баранiвського р-ну Житомирської обл., поляк, освiта початкова. Проживав
у смт Бугаївка Перевальського р-ну, вагонник шахти № 11-43. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЯРУШИНСЬКИЙ (ЯРОШИНСЬКИЙ) Ленчин (Леонід, Ленгин) Фелiксович, 1906 р. народження, с. Голубин Баранівського р-ну Житомирської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у кол.с.
Надьожне Верхньодуванської сiльради Сватівського р-ну, колгоспник к-пу "Вiльне життя". Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЯРХО Аркадiй Семенович, 1912 р. народження, м. Луганськ, єврей, освiта середня.
Вiйськовослужбовець, рядовий. Вiйськовим трибуналом 44 армiї 29 вересня 1942 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЯРХО Олександра Йосипiвна, 1914 р. народження, м. Луганськ, українка, освiта початкова.
Проживала в Луганську, домогосподарка. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 11 листопада 1944 року вислана за межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ЯРЦЕВ Григорiй Олексiйович, 1906 р. народження, м. Стаханов, росiянин, освiта вища. Проживав у м. Золоте Первомайської мiськради, завiдуючий вентиляцiйною службою шахти № 4-5 «Сокологорівка». Вiйськовим трибуналом Харкiвського
вiйськового округу 17 жовтня 1938 року засуджений до 20 р. позбавлення волi. Постановою УКДБ
Луганської обл. від 17 лютого 1954 року справу
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припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1954 роцi.
ЯРЦЕВ Кирило Фiрсанович, 1891 р. народження, с. Придорожне Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Луганську,
колiйний наглядач зал.ст. Луганськ. Арештований
18 сiчня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 червня 1938 року справу припинено за недостатнiстю матеріалів для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у
1994 роцi.
ЯРЦЕВ Олексiй Iллiч, 1881 р. народження,
Калiнiнська обл., Росiйська Федерацiя, росiянин,
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, касир
шахти iм. Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй
обл. 29 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯРЦЕВ Петро Єгорович, 1883 р. народження, с. Малий Суходiл Краснодонського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Краснодонi,
робiтник молокорадгоспу. "Трiйкою" УНКВС по
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЯРЦЕВА Марiя Якiвна, 1897 р. народження,
м. Краснодон, українка, освiта початкова. Проживала в Краснодонi, робiтниця шахти № 2-9. Вiйськовим трибуналом 7 iнженерно-мiнної бригади 21 червня 1943 року засуджена до 5 р. позбавлення волi.
Реабiлiтована у 1992 роцi.
ЯРЧЕВСЬКИЙ Лаврентiй Едуардович,
1893 р. народження, с. Новий Завод Мархлевського
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Новочервоне Троїцького р-ну, столяр.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 26 жовтня
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1990 роцi.
ЯСЕНКО Овер'ян Сергiйович, 1901 р. народження, с. Курячiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 134 iнженерно-мiнного батальйону. Вiйськовим трибуналом 9 iнженерно-мiнної бригади 11 лютого 1943 року засуджений до 7 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЯСИНОВ Дмитро Миронович, 1881 р. народження, с. Бабичеве Троїцького р-ну, українець,
освiта початкова. Проживав у Бабичевому, селянин-одноосiбник. Постановою Колегiї ОДПУ вiд 16
квiтня 1933 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЯСИНОВ Якiв Юхимович, 1885 р. народження, Київський округ, єврей, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, робiтник лiжкової фабрики. Арештований 18 лютого 1931 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної
повстанської куркульської органiзацiї. 1 вересня
1931 року справу припинено. Реабiлiтований у 1931
роцi.
ЯСИНСЬКИЙ Всеволод Лукич, 1899 р. народження, м. Гайсин Вiнницької обл., українець,
освiта середня. Проживав у м. Сватове, редактор
районної газети "Соцiалiстичне життя". "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 2 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1956 роцi.

ЯСИНСЬКИЙ Мар'ян Владиславович,
1880 р. народження, м. Iзяслав Iзяславського р-ну
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у с. Гармашiвка Бiловодського р-ну, сторож
к-пу iм. 1 Травня. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЯСІНСЬКИЙ Адам Бернардович, 1898 р.
народження, с. Великопiлля Червенського р-ну
Мiнської обл., Бiлорусь, поляк, освiта початкова.
Проживав у смт Станично-Луганське, вантажник 1го виконробського пункту 5-ї буддiльницi залiзничної магiстралi Москва-Донбас. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 2 сiчня 1938 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯСІНСЬКИЙ Антон Петрович, 1907 р. народження, с. Будище Мархлевського р-ну Київської
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт Бiловодськ, рахiвник Біловодської МТС. Комiсiєю
НКВС i Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯСІНСЬКИЙ Борислав Леонтiйович, 1908
р. народження, с. Будисько Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Кононiвка Бiловодського р-ну, машинiст парової
машини к-пу "Ленiнський шлях". Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЯСІНСЬКИЙ Вiталiй Сергiйович, 1907 р.
народження, смт Панютине Лозiвського р-ну Харкiвської обл., поляк, освiта середня. Проживав у м.
Первомайську, завiдуючий учбовою частиною школи майстрiв соцпрацi. Арештований 16 лютого 1938
року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 19 лютого 1938 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЯСІНСЬКИЙ Станiслав Петрович, 1892 р.
народження, Одеська обл., поляк, освiта початкова.
Проживав у м. Луганську, слюсар з-ду iм. Будьонного. Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЯСІНСЬКИЙ Франц Аполлiнарiйович,
1899 р. народження, с. Будисько Мархлевського рну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Нижньобараникiвка Бiловодського р-ну,
колгоспник к-пу "Степ України". Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЯСНИЦЬКА Марiя Антонiвна, 1899 р. народження, с. Немиринцi Городоцького р-ну Вiнницької обл., полька, освiта початкова. Проживала в с.
Гаврилiвка Новоайдарського р-ну, колгоспниця кпу iм. Войкова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 10 листопада 1937 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1990 роцi.
ЯСНИЦЬКИЙ Петро Олексiйович, 1909 р.
народження, с. Ластiвцi Кам'янець-Подiльського рну Вiнницької обл., українець, освiта початкова.
Проживав у м. Красний Луч, котельник рудоремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.

687

Назвемо всіх поіменно
ЯСТРЕБОВ Григорiй Iванович, 1885 р. народження, с. Алексєєвка Острогозького р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта
початкова. Проживав у м. Золоте Первомайської
мiськради, робітник рудника "Золоте". Арештований 2 липня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 30 вересня 1943 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЯСТРЕМСЬКА Анна Йосипiвна, 1899 р. народження, с. Вовкiвцi Проскурiвського р-ну Кам'янець-Подiльської обл., полька, освiта початкова.
Проживала в с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну,
колгоспниця к-пу iм. Блюхера. Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 16 грудня 1937 року засуджена
до розстрiлу. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ЯСТРЕМСЬКА Марiя Петрiвна, 1905 р. народження, с. Борисiв Плужнянського р-ну Кам'янець-Подiльської обл., українка, освiта початкова.
Проживала в с. Павленкове Новопсковського р-ну,
робiтниця к-пу "Червоний прапор". Вiйськовим
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 14 жовтня 1944 року засуджена до 8 р. позбавлення волi.
Реабiлiтована у 1992 роцi.
ЯСТРЕМСЬКИЙ Антон Iванович, 1908 р.
народження, с. Нафтулiвка Городоцького р-ну
Вiнницької обл., росiянин, освiта початкова. Проживав у с. Боровеньки Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу "Комiнтерн". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до
розстрiлу. Вирок виконано 26 листопада 1937 року.
Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯСТРЕМСЬКИЙ Броніслав Теофілович,
1912 р. народження, с. Нафтулівка Городоцького рну Вінницької обл., поляк, освіта початкова. Проживав у с. Чабанівка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу ім. Блюхера. Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до
розстрілу. Реабілітований у 1989 році.
ЯСТРЕМСЬКИЙ Григорiй Iванович, 1898
р. народження, м. Луганськ, росiянин, освiта вища.
Проживав у с. Верхньошевирiвка Краснодонського
р-ну, технiчний директор радгоспу iм. Орджонiкiдзе. Спецколегiєю Донецького обласного суду 28
листопада 1936 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЯСТРЕМСЬКИЙ Iван Кайтанович, 1905 р.
народження, с. Нафтулiвка Городоцького р-ну
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у
с. Гаврилiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник.
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 19 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований
у 1989 роцi.
ЯСТРЕМСЬКИЙ Iван Теофілович (Тимофiйович), 1908 р. народження, с. Нафтулiвка Городоцького р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну,
коваль к-пу iм. Блюхера. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЯСТРЕМСЬКИЙ Iван Францович, 1909 р.
народження, с. Гелетинці Городоцького р-ну
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у
с. Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, без певних
занять. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13

грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯСТРЕМСЬКИЙ Макар Францович (Франкович), 1911 р. народження, с. Журавка Юринецького р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, котельник новокотельного цеху з-ду iм. Жовтневої революцiї. Репресований двiчi. Арештований 6 листопада 1935 року за
звинуваченням у шпигунствi. 19 грудня 1935 року
справу припинено за недоведенiстю звинувачення,
з-пiд варти звiльнений. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 20 листопада 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1989 роках.
ЯСТРЕМСЬКИЙ Микола Петрович, 1909
р. народження, с. Павленки Плужнянського р-ну
Вiнницької обл., поляк, освiта середня. Проживав у
с. Павленкове Новопсковського р-ну, бухгалтер
райспоживспiлки. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯСТРЕМСЬКИЙ Франц Iванович, 1865 р.
народження, с. Нафтулiвка Городоцького р-ну
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у
с. Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, селянин-одноосiбник. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯСЬКО Iван Кирилович, 1887 р. народження, с. Мала Обухiвка Миргородського р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну, робiтник
кам'яного кар'єру. Арештований 31 сiчня 1939 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5
квiтня 1939 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЯСЬКОВ Iван Вiкентiйович, 1903 р. народження, м. Одеса, росiянин, освiта середня. Проживав у м. Рубiжне, технiк монтажної контори "Союзхiммонтаж". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.
15 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.
Вирок виконано 4 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЯТКОВСЬКИЙ Павло Федорович, 1895 р.
народження, українець, освiта початкова. Проживав: Слов'яносербський р-н, конторник Черкаського
рудника. Постановою Особливого вiддiлу Пiвденно-Захiдного фронту вiд 13 травня 1920 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1995 роцi.
ЯТЧЕНКО Олександр Семенович, 1903 р.
народження, Артемiвський р-н Донецької обл.,
українець, освiта початкова. На час арешту член
ВКП(б). Проживав у м. Алмазна Стахановської
мiськради, маневровий диспетчер зал.ст. Алмазна.
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 29
листопада 1938 року засуджений до 20 р. позбавлення волi. 5 квiтня 1940 року Залiзничною колегiєю Верховного суду СРСР справу повернено на дослiдування. 29 серпня 1941 року справу припинено
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.
ЯУФМАН Андрiй Готфрiдович, 1915 р. народження, Котовський р-н Одеської обл., нiмець,
освiта початкова. Проживав у кол.с. Мирське Благiвської сiльради Свердловської мiськради, колгосп-
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ник к-пу "Червона хвиля". Особливою нарадою при
НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯУФМАН Антон Бернгардович, 1897 р. народження, Красноградський р-н Харкiвської обл.,
нiмець, освiта н/середня. Проживав у с. Ребрикове
Антрацитiвського р-ну, учитель НСШ. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.
ЯУФМАН Пилип Єгорович, 1905 р. народження, к. Гейдельберг Новозибковського р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта
початкова. Проживав у смт Ящикове Перевальського р-ну, помiчник начальника дiльницi шахти № 9.
Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 грудня
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЯУФМАН Семен Лаврентiйович, 1907 р.
народження, с. Огаївка, Кримська АРСР, нiмець,
освiта початкова. Проживав у смт Ящикове Перевальського р-ну, десятник шахти № 9. Особливою
нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований
у 1959 роцi.
ЯХИМОВИЧ Бронiслав Йосипович, 1894 р.
народження, с. Арцизiвка Пулинського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.
Свiтле Старобiльського р-ну, тесляр зернорадгоспу
iм. Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури
СРСР 16 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.
ЯХНО Тетяна Романiвна, 1900 р. народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, українка, неписьменна. Проживала в Єпiфанiвцi, монахиня.
Арештована 27 серпня 1931 року за звинуваченням
в антирадянськiй агiтацiї. Того ж дня справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти
звiльнена. Реабiлiтована у 1931 роцi.
ЯХНО Трохим Якович, 1886 р. народження,
с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта
початкова. Проживав у м. Лисичанську, рахiвник
експедицiї вуглерозвiдки. Постановою Особливої
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 березня 1938
року висланий за межi України. Реабiлiтований у
1989 роцi.
ЯХОНТОВ Олександр Павлович, 1895 р.
народження, с. Грязцi Лівенського р-ну Орловської
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, завiдуючий магазином тресту "Сергохарчоторг". "Трiйкою" УНКВС
по Луганськiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯЦЕВ Дмитро Якович, 1903 р. народження,
с. Троїцьке Коротояцького р-ну Воронезької обл.,
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.
Проживав у смт Новосвiтлiвка Краснодонського рну, землекоп 2-го виконробського пункту залiзничної магiстралi Москва-Донбас. "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 19 серпня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯЦЕНКО Анатолiй Пантелiйович, 1916 р.
народження, с. Рiвне Рiвнянського р-ну Кiровоградської обл., українець, освiта середня. Проживав у м.
Луганську, актор обласного українського драматичного театру. Вiйськовим трибуналом Луганського
гарнiзону 24 листопада 1948 року засуджений до 25

р. позбавлення волi. Постановою Військової колегії
Верховної Ради СРСР від 18 березня 1958 року вирок скасовано, справу припинено за відсутністю
складу злочину. Реабiлiтований у 1958 роцi.
ЯЦЕНКО Андрiй Миколайович, 1885 р. народження, с. Комишня Миргородського р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, бухгалтер мiського радiовузла.
Арештований 25 квiтня 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.
ЯЦЕНКО Борис Денисович, 1926 р. народження, смт Тацине Ровенькiвської мiськради,
українець, освiта початкова. Проживав у смт Михайлiвка Ровенькiвської мiськради, помiчник маркшейдера шахти № 10. Арештований 4 серпня 1943
року за пiдозрою у шпигунствi. 8 жовтня 1943 року
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину.
Реабiлiтований у 1943 роцi.
ЯЦЕНКО Володимир Сидорович, 1909 р.
народження, с. Кальник Дашiвського р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Проживав у
смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськради, робiтник шахти iм. Фрунзе. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня 1938 року засуджений до
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯЦЕНКО Григорiй Ананiйович, 1908 р. народження, с. Прибинь Холминського р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Рубiжне, пилорамник управлiння начальника
робiт № 145. Луганським обласним судом 14 жовтня 1949 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.
Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЯЦЕНКО Григорiй Васильович, 1890 р. народження, с. Петрiвка Горлiвського р-ну Донецької
обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Петровське Краснолуцької мiськради, кошторисник
проектного вiддiлу з-ду № 59. Донецьким обласним
судом 31 березня 1938 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЯЦЕНКО Iван Андрiйович, 1912 р. народження, с. Засосне Будьонновського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, вантажник
транспортного вiддiлу тресту "Лисичанськвугiлля".
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у
1958 роцi.
ЯЦЕНКО Iван Артемович, 1896 р. народження, с. Комишня Миргородського р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. Проживав у
м. Красний Луч, начальник зал.ст. Криндачiвка
Пiвнiчно-Донецької
залiзницi.
Особливою
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада
1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 2
грудня 1937 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.
ЯЦЕНКО Олена Iсонiвна, 1900 р. народження, смт Тацине Ровенькiвської мiськради, українка,
освiта початкова. Проживала в Тациному, бригадир
к-пу iм. Жовтневої революцiї. Особливою нарадою
при НКВС СРСР 12 лютого 1944 року засуджена до
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.
ЯЦЕНКО Харитон Данилович, 1902 р. народження, с. Свистунiвка Сватiвського р-ну, украї-
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нець, 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 1958 роцi.
ЯЦIВ Володимир Iванович, 1911 р. народження, с. Колiнцi Тлумацького р-ну Станiславської обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.
Свiтле Старобiльського р-ну, слюсар конезаводу №
123. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 17 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЯЦКIН Ананiй Титович, 1895 р. народження, смт Городище Перевальського р-ну, росiянин,
освiта початкова. Проживав у Городищi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради при
Колегії ДПУ УРСР вiд 10 травня 1931 року висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.
ЯЦКОВСЬКИЙ Прокопiй Парфилович,
1899 р. народження, м. Мелiтополь Запорiзької
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.
Свердловську, зчiплювач вагонiв транспортного цеху тресту "Свердловвугiлля". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 4 липня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЯЦУК Федiр Васильович, 1914 р. народження, с. Козiївка Краснокутського р-ну Харкiвської
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с-щi
Верхня Краснянка Краснодонського р-ну, вибiйник
шахти облмiсцевпрому. Особливою нарадою при
НКВС СРСР 25 березня 1944 року засуджений до 5
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.
ЯЦУН Микита Гнатович, 1897 р. народження, с. Микiльське Мiловського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Микiльському, швець
взуттєвої майстернi к-пу "Комiнтерн". Арештований 8 березня 1938 року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй агiтацiї. 2 квiтня 1938 року справу
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЯЦУН Трохим Кононович, 1865 р. народження, с. Микiльське Мiловського р-ну, українець,
неписьменний. Проживав у Микiльському, селянин-одноосiбник. Арештований 5 квiтня 1932 року
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25
квiтня 1932 року справу припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЯЦУТКО Анастасiя Кузьмiвна, 1896 р. народження, с. Будановка Валуйського р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, неписьменна. Проживала в смт Донецький Кiровської
мiськради, робiтниця Петро-Донецького шахтоуправлiння. Постановою Особливої наради при
МВС СРСР від 6 травня 1946 року вислана за межi
України. Реабiлiтована у 1993 роцi.
ЯЦЮК Iван Юхимович, 1889 р. народження, с. Кирикiвка Охтирського р-ну Харкiвської обл.,
українець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник Луганського аероклубу. "Трiйкою"
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.
ЯЧМЄНЄВ Iван Федорович, 1894 р. народження, м. Єйськ Ростовської обл., Росiйська Феде-

рацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.
Стахановi, агент з постачання об’єднання "Донбасенерго". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 14 липня 1945 року засуджений до 10
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.
ЯЧМЄНЄВА Анна Тимофiївна, 1892 р. народження, с. Снєгоровське Ворошиловського р-ну
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, неписьменна. Проживала в смт Штерiвка Краснолуцької
мiськради, прибиральниця середньої школи.
Вiйськовим трибуналом 382 стрiлецької дивiзiї 7
сiчня 1942 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1991 роцi.
ЯШКIН Iван Захарович, 1917 р. народження, м. Луганськ, росiянин, освiта середня. Вiйськовослужбовець, старший червонофлотець. Вiйськовим трибуналом Бiломорської вiйськової флотилiї 8
лютого 1942 року засуджений до розстрiлу. Президiєю Верховного суду СРСР 5 березня 1942 року
розстріл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1998 роцi.
ЯЩЕНКО Андрiй Сергiйович, 1912 р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта середня.
Вiйськовослужбовець, командир вiддiлення 16 зенiтно-артилерiйського полку вiйськ ППО. Вiйськовим трибуналом гарнiзону м. Гродно, Бiлорусь, 20
вересня 1944 року засуджений до 7 р. позбавлення
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.
ЯЩЕНКО Антон Уколович, 1900 р. народження, с. Кам'янка Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, колгоспник к-пу "Червоний колос". "Трiйкою" УНКВС
по Донецькiй обл. 21 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у
1990 роцi.
ЯЩЕНКО Володимир Дмитрович, 1920 р.
народження, м. Днiпропетровськ, українець, освiта
н/середня. Проживав у м. Антрацитi, слюсар-монтажник Бокiвської будконтори. Луганським обласним
судом 25 лютого 1947 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.
ЯЩЕНКО Йосип Павлович, 1888 р. народження, с. Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с. Чабанiвка
Новоайдарського р-ну, член артiлi "Незаможник".
Арештований 13 серпня 1931 року за звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 28 листопада 1931 року справу припинено за
недоведенiстю звинувачення.
Реабiлiтований у
1931 роцi.
ЯЩЕНКО Федiр Iванович, 1886 р. народження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Проживав у Бiловодську, селянин-одноосiбник.
5 жовтня 1928 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд
– звинувачувався в антирадянськiй агiтацiї. 19 грудня 1928 року справу припинено, пiдписку скасовано. Реабiлiтований у 1994 роцi.
ЯЩУК Федiр Кузьмич, 1895 р. народження,
с. Варварiвка Славутського р-ну Кам'янець-Подiльскої обл., українець, освiта початкова. Проживав у
смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськради, пастух
свiйської худоби. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй
обл. 20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.
Страчений 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у
1989 роцi.
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Реабілітовані історією. Луганська область
IМЕННИЙ ПОКАЖЧИК*
Алексєєва Л. 13
Антоненко-Давидович Б.Д. 20
Бакаєв А.С. 19
Баркова А.О. 27
Бєдний Д. 27, 28
Благой Д.Д. 27
Бондар О.С. 37
Вернадський 21
Винниченко В. 11
Власюк Д.О. 45
Власюк О.І. 45
Войнов В.К. 52
Волков С.В. 25
Волокитін Б. 41, 42
Гайворонська Г.А. 11
Гайворонський П.А. 20, 21
Гаркавенко С. 41, 42
Глущенко В. 41, 42
Гончар О. 30
Гончаров І.О. 27
Горбатов В.Л. 51
Григоренко М.П. 40
Григоренко П. 13
Григоренко П.П. 39
Григоренко Я.П. 39, 40
Грінченко Б. 22
Грушевська І.Л. 34
Грушевська Л.Л. 34
Грушевська Т.Т. 34, 35
Грушевський Г.М. 35
Грушевський Л.Г. 34, 35, 36
Грушевський М.С. 34, 35
Грушевський С.Г. 34, 35
Гужва Ф. 26
Денікін А.І. 46
Деняк О.А. 8
Долорес 46
Єжов М.І. 41, 48, 51
Єсенін С. О. 27
Єфремін О.В. 26, 27, 28

Завгородній В.Б. 7
Зубков І.Й. 51
Ібаррурі Д. 46
Ігуменцев Г. 41, 42

Климов А.О. 26, 28
Клубков І. 24
Клубков П.І. 23, 24, 25
Клубкова С.І. 24
Клубкова Т.П. 24
Ключнєва І.М. 37
Козуляєв М.О. 51
Кольцов О. 27
Коркунов Г.І. 49
Косіор С.В. 7
Костюк Г.О. 20, 22
Котова Л. 45, 46
Коцюбинський М. 22
Краснов П.М. 23
Крашенинников М. 27
Курлат Й. 30
Курочкін В. 27
Кушкова Н.О. 7
Лебедєва А.В. 7, 18
Ленін В.І. 27, 41
Литвин Ю. 13
Локтюшев С.О. 37, 38
Локтюшева К.К. 37
Ломоносов М.В. 27
Любченко П.П.
Маркс К. 13
Марченко В. 13
Матусовський М. 46
Менделєєв Д.І. 19
Мірошниченко І.О. 40

Савич І. (Лук’яненко І.С.) 29, 30
Салтиков-Щедрін М.Є. 27
Сахаров А.Д. 13, 14
Семистяга В.Ф. 34
Скляренко Є.М. 8
Сліпко Ю.В. 29, 30, 31, 32
Солженіцин О.І. 18
Сосюра В.М. 29
Сталін Й.В. 5, 13, 30, 35, 41, 48,
50, 51
Старовойтов М.М. 7, 47
Стефанович М.І. 38
Стефанович С.І. 38
Стеценко С.О. 50
Стус В.С. 13
Сушков А.С. 52
Таран В.І. 51
Татарникова Г.О. 43
Тихий О. 13, 14
Ткаченко А.П. 7
Третяченко Т.М. 7
Трефолєв Л. 27
Тронько П.Т. 8

Українка Л. 22
Усков В.Г. 41, 42, 44
Федічев В.В. 23
Фрейман О.В. 26

Неживий О.І. 15, 20, 29

Хрущов М.С. 5, 13, 47, 51

Олейник О.П. 7
Орлов Ю. 13

Чернявський М. 30
Чубар В.Я. 7
Чумичев М.С. 50

Пашков Б.І. 18, 19
Первомайський Л. 29
Петлюра 35
Плюшкін Е.З. 19
Приколота О.В. 7
Пришвін М. 27
Рейган Р. 12
Решетников Ф. 27
Рибас Т. 30
Риб’янцева І.П. 7
Рогов О.О. 51
Ротач П.П. 31
Руденко М.Д. 11, 12, 13, 14, 15
Руденко Р.О. 14

Шагінян М. 27
Шверник М.М. 19
Шевченко Т.Г. 7, 11, 15, 26, 28, 37
Щаранський А. 13
Ягода Г.Г. 51
Якуніна В.В. 7

Каменський В. 27
Руденко Т.Д. 14
* До покажчика не включені дані, які наведені в алфавітному списку реабілітованих.
Карпова О.В. 7

Реабілітовані історією. Луганська область
ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК *
Айдар р.38
Алчевськ 34, 35
Америка 14
Архангельська обл. 40
Бауергейм 6
Біле море 40
Біловодськ 41
Біловодський р-н 41
Босфор 24
Бреусівка 29
Буча 11
Валуйське 6
Ворошиловград 6, 51
Ворошиловградська обл. 45
Ворошиловськ 35

Горно-Алтайська автономна обл.
13

Дарданелли 24
Деркул р. 38
Донбас (Донецький басейн) 24,
30, 38, 45
Донецьк 18, 31
Донецька обл. 5, 14, 25, 34, 35, 36,
45, 49
Дружківка 14

Красний Яр 38
Краснодар 25
Краснодарський край 25, 35
Красноярський край 27
Криндачівка (нині м. Красний
Луч) 6
Кубань р. 23, 35
Ліон 24
Луганськ 6, 15, 18, 20, 24, 26, 27,
28, 34, 37, 38, 45
Луганська обл. 5, 7, 8, 11, 20, 21,
22, 25, 30, 36, 38, 41, 47, 51
Луганщина 5, 7, 8, 14, 18, 30, 32,
38, 41, 49, 51
Лугань р. 32, 33, 37, 38, 45
Лутугинський р-н 11
Магаданська обл. 30
Майма (Горно-Алтайська
автономна область)13
Макковеєве 37
Малоросія 23
Міловський р-н 6
Москва 7, 14, 18, 19, 46, 49, 51

Німеччина 14
Новоайдарський р-н 6
Новоросійськ 23
Новосибірськ 44
Новочеркаськ 23

Едмонтон 12, 20
Євсуг р.38
Єгипет 24
Захід 14
Іскітим 42
Іспанія 46
Калінінська обл. 27
Касимовський р-н 37
Катеринодар 23
Київ 7,11, 12, 14, 15, 34, 35, 46, 51
Київська обл. 45
Кіровськ 30
Козельщинський р-н 29
Комунарськ 14
Косіорівський р-н 6
Красний Луч 6, 41

Париж 38
Пенза 18
Переможне 6
Петровське (Краснолуцької
міськради) 18, 19
Північ, Північний край 39, 40
Пітер 23
Погоріле (нині с. Валуйське
Станично-Луганського р-ну) 6
Полтава 31
Полтавщина 29, 30
Радянський Союз 13, 14, 24
Російська Федерація 7, 18, 25, 27,
35, 37, 38, 49
Росія 38
Ростовська обл. 38
РРФСР 27
Русь 16

Рязанська обл. 37

Свердловськ 6
Свердловська обл. 35
Середземне море 24
Сибір 24
Сіверський Донець р.38
Сквирський р-н 45
Слобожанщина 31
Союз, Союз РСР (СРСР) 7, 13, 18,
19, 21, 25, 27, 35, 38, 45, 47, 48, 49
Станиця Луганська 23, 24
Станично-Луганське 23
Станично-Луганський р-н 6, 24
Старобільськ 44
Старобільщина 8, 39
Стаханов 41
Суецька протока 24
США (Сполучені Штати
Америки) 12, 14, 20, 22
Теплий 24
Торонто 12
Туреччина 24
Туринський р-н 35
Тхорівка 45, 46

Україна 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16,
21, 22, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36,
37, 39, 40, 46, 47, 49, 51, 52
Урал 19
УРСР 14, 42
Франція 24, 26
Харків 21, 29
Хоминське 6
Церковне 6
Черкаси 34
Чорне море 24
Шарапкине (нині
м. Свердловськ) 6
Юр’ївка 11
Японія 46

* До покажчика не включені дані, які наведені в алфавітному списку реабілітованих.

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

ЗМIСТ

Вiд обласної редколегiї .......................………………...……....................................….................5
Р о з д і л І. З ПОЛОНУ ЗАБУТТЯ ...........................,....…….......................................................9
Документальнi нариси ..........................……………..............……....…........................................9
Г.А.Гайворонська. Космічна одіссея Миколи Руденка...........................................................11
А.В.Лебедєва. Лауреат Сталінської премії з ... Бутирської тюрми.........................................18
О.І.Неживий. Талант, який лякав владу...................................................................................20
В.В.Федічев. Доля донського кадета.............................................................………………....23
А.О. Климов. Знаряддя опору – перо і слово................................................………………....26
О.І.Неживий. Біда не зламала крила...........................................................………………......29
В.Ф.Семистяга. Маловідома сторінка з родовіду Грушевських.............………………......34
І.М.Ключнєва. Шукач підземних скарбів.......................................................………………...37
Свiдчення учасникiв i самовидцiв трагiчних подiй ...………………........………….…........39
Я.П.Григоренко. Північне затемнення................................................…....…………….….....39
В.Г.Усков. „Робесп’єри” з Біловодська...........................................................………….….....41
Д.О.Власюк. Легенда із запахом сакури..........................................................……….…….....45
М.М.Старовойтов. Лабіринти “часу пік”. Луганська версія……………………….……..…47

Роз ді л ІІ. НАЗВЕМО ВСIХ ПОIМЕННО…........................……………..................……......53
Алфавiтний список репресованих …………..…………...............................................…….....55
П.................................................................................………...…………...............……………… 55
Р..................................................................................…………………….............……………… 179
С……………………..............................................................................................………………..247
Т………………….............................................……............................................………………...395
У………………….......................................……....................................................……………….460
Ф...….......................................................…….........................................................………………471
Х.................................................................……...........................................................……………505
Ц...............................................................…….............................................................……………527
Ч...............................................................……..............................…..........................….…………540
Ш.........................................................……..........................................................………………...584
Щ........................................................……...........................................................………………...656
Ю......................................................……................................................................………………665
Я...................................................……................................................................……………….....671
Iменний покажчик……………………............................……..……..................….……………...691
Географічний покажчик….………………….........…..................………................……..………692
Умовні позначення і скорочення…………………….......…..........................................……....693

